Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПОЖЕГА
01 број 06-65/19
06.09.2019. године
Пожега

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине
Пожега'', бр. 1/19),
За четвртак 12.09.2019. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега
с а з и в а м
ДВАДЕСЕТ ТРЕЋУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О МАНДАТИМА ОДБОРНИКА
ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ДРУГЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД 01.01.2019.-30.06.2019. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАСМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАСМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019.ГОДИНЕ ДО 30.06.2019.
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ, СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ И ИЗВЕШТАЈЕМ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2018. ГОДИНУ И ОДЛУКА УПРАВНОГ
ОДБОРА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО РЕДОВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2018. ГОДИНУ
ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ СТАТУТА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА – У
ЛИКВИДАЦИЈИ
МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
ПРЕДСЕДНИК СО,
Верица Богићевић

З А П И С Н И К
Са двадесет друге седнице Скупштине општине Пожега, одржане 27.06.2019.
године.
Седница је почела са радом у 10.00 часова.
Седницом председава заменик председника Скупштине Верица Богићевић.
Записник води референт Лела Богдановић.
Седница се аудио снима.
Седници од изабраних 52 одборника, присуствује 41 одборник .
Седници не присуствују одборници: Зорица Митровић, Војка Петровић Сакач,
Анита Зеленовић, Микан Филиповић, Дејан Јовановић, Јелена Брковић, Данијела
Мајсторовић, Миљко Ерић, Славко Николић и Гордана Маринковић Савовић.
Заменик председнице Скупштине Верица Бигићевић констатује да седници
Скупштине присуствује довољан број одборника, тако да Скупштина може радити и
пуноважно одлучивати.
Поред одборника, седници Скупштине присуствовали су и: заменик председника
општине Владе Радовановић, помоћник председника општине Дејан Петровић,
Општински правобранилац Миладин Филиповић, заменик начелника Општинске управе
Мирослав Ковачевић и представници медија (Раде Марковић, Телевизија Пожега и Радио
Пожега).
Председавајућа седнице је упознала одборнике да за ову седницу није поднет ни
један амандман.
Председавајућа је упознала одборнике да је Скупштини поред достављеног става
и предлога Општинског већа о тачкама дневног реда, као и става Савета за буџет и
финансије везан за Одлуку о допунском буџету за 2019. годину и Нацрт завршног рачуна
за 2018. годину.
За реч се јавила Гордана Стевић, шеф одборничке групе „Милован Мићовић – ЗА
НАШУ ПОЖЕГУ – Демократска странка- СПО-ЛДП-НОВА“ и у свом кратком излагању
упознала председавајућу и одборнике да њихова одборничка група од 26.06.2019.
године, има три одборника мање, јер одборници Иван Новаковћч, Зоран Јотић и Славица
Симовић не припадају више овој одборничкој групи.
Потом је дат на гласање дневни ред у целини.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 30 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, усвојила у целини, предложени
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ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПРВЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
РАЗРЕШЕЊЕ И ИЗБОР ОРГАНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ( материјал и предлози на седници)
ПРЕДЛОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ
ИЗМЕНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
НАЦРТ ОДЛУКЕ О УСТУПАЊУ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ГИМНАЗИЈИ „СВЕТИ САВА“ ПОЖЕГА,
СТАНА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У ПОЖЕГИ, УЛИЦА КЊАЗА МИЛОША БР. 18
ОДЛУКА О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
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ОДЛУКА О ДОДEЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦAMA УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ПРОГРАМ ОРГАНИЗОВАЊА АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД
ОД 2019. ДО 2024. ГОДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2018. ГОДИНУ - ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.
ГОДИНУ ЗА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ - ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА - ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ - ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКE ОРГАНИЗАЦИЈЕ –РЕГИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА- УЖИЦЕ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ
ОДЕЉЕЊЕМ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ – ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР-ЈУН 2019. ГОДИНЕ, ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
ПРОГРАМ РАДА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА ЗА
2019/2020. ГОДИНУ
МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
РАЗНО

Пре преласка на прву тачку дневног реда, председавајућа је у складу са чланом 44.
став 1. Пословника о раду Скупштине општине Пожега, дала предлог да се због
обимности материјала, ограничи време излагања и дискусије и то тако што се шефовима
одборничких група време дискусије ограничава на 8 минута, одборницима време трајања
дискусије да се ограничи на 5 минута, а реплика 2 минута.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, усвојила предлог о ограниченом трајању времена дискусије .
1.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 30 одборник, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила записник са двадесет прве седнице
Скупштине општине Пожега, као у достављеном тексту.

2.
Заменик председника Скупштине Верица Богићевић, прочитала је одборницима
да су у складу са чланом 13. Пословника о раду Скупштине општије, добили предлог за
разрешење председника Скупштине општине Зорице Митровић, на коме се налазе
потписи одговарајућег броја одборника (18), са образложењем у коме се између осталог
каже да је 11.05.2019. године ухапшена председница Скупштине Зорица Митровић, због
постојања основа сумње да је извршила кривично дело злоупотреба службеног положаја.

С тим у вези, потписани одборници поднели су предлог да Скупштина општине као
представнички орган грађана, ради заштите јавног интереса, разреши свих јавних
функција председницу Скупштине Зорицу Митровић.
Заменик председника Скупштине Верица Богићевић, отворила је расправу по овој
тачки дневног реда.
У дискусији су учествовали Гордана Стевић, Бошко Котарац, Видоје Пертовић,
Светлана Милински, Зоран Јотић, Мирослав Димитријевић, Тихомир Марјановић,
Братислава Ђурић, Миљанка Филиповић, Радомир Јоксовић, Милош Бонџулић, Ацо
Јанковић, Марија Вујичић и Драгомир Шојић.
Заменик председника Скупштине Верица Богићевић је у складу са чланом 8. и 9.
Пословника о раду Скупштине , предложила комисију од три члана, која ће спровести
тајно гласање за смену председнице Скупштине Зорице Митровић. Комисију чине:
1. Љубивоје Диковић- председник
2. Мирослав димитријевић – члан
3. Милена Шојић Ивановић – члан
Гласање ће се вршити на гласачком листићу за разрешење председника Скупштине
општине Пожега Зорице Митровић, заокруживањем једне од понуђених опција. Опције
које су понуђене на гласачком листићу су „ЗА“ или „ПРОТИВ“.
Заменик председника Скупштине, одредила је паузу од 20 минута, како би се
припремио потребан материјал и спровело гласање,
Након одређене паузе, председавајућа је дала реч председнику Комисије да
саопшти резултате гласања.
Председник Комисије Љубивоје Диковић, саопштио је следеће резултате:
„Комисија за утврђивање резултата за разрешење председника Скупштине
општине Пожега Зорице Митровић, утврдила је следеће резултате:
- Број преузетих гласачких листића је 52.
- Број гласачких листића нађених у гласачкој кутији је 41.
- Гласало је 41 одборника.
- Важећих листића је било 41.
- Неважећих листића је било 0.
- Неупотребљених листића је било 11.
- За разрешење гласало је 39 одборника.
- Против разрешења гласало је 2 одборника.
На основу утврђених резултата за разрешење председника Скупштине општине
Пожега Зорице Митровић, гласало је 39 одборника, што представља Статутом предвиђену
већину, па је председник Скупштине општине Зорица Митровић, разрешена функције
председника Скупштине општине Пожега.
Заменик председника Скупштине Верица Богићевић, саопштила је одборницима да
им је достављен предлог за избор председника Скупштине општине Пожега, са
потребним бројем потписа (18) и образложењем у коме се између осталог каже, да с
обзиром да је прикупљен довољан број потписа одборника за разрешење председнице
Скупштине Зорице Митровић, за коју постоји основа сумње да је извршила кривично дело

злоупотреба службеног положаја и која је и даље под истрагом, одборници захтевају да
се на место председника Скупштине општине Пожега постави досадашњи заменик
предсеника Скупштине, Верица Богићевић.
Отворена је расправа али се нико није јаавио за реч.
Затворена је расправа и заменик председника Скупштине је обавестила одборнике
да се гласање врши на гласачком листићу за избор председника Скупштине општине
Пожега Верице Богићевић, заокруживањем једне од понуђених могућности, „ЗА или
„ПРОТИВ“.
Гласање ће спровести већ изабрана комисија.
Одређена је пауза од 10 минута, како би се припремио потребан материјал и
спровело гласање.
Након одређене паузе, председавајућа је дала реч председнику Комисије да
саопшти резултате гласања.
Председник Комисије Љубивоје Диловић, саопштио је следеће резултате:
„Комисија за утврђивање резултата за избор председника Скупштине општине
Пожега, утврдила је следеће резултате:
- Број преузетих гласачких листића је 52.
- Број гласачких листића нађених у гласачкој кутији је 32.
- Гласало је 32 одборника.
- Важећих листића је било 32.
- Неважећих листића је било 0.
- Неупотребљених листића је било 20.
- За кандидата Верицу Богићевић гласао је 31 одборник.
- Против је гласао 1 одборник.
На основу утврђених резултата, за кандидата Верицу Богићевић гласао је 31
одборника, што представља Статутом предвиђену већину, па је за председника
Скупштине општине Пожега, изабрана Верица Богићевић.
Након што се новоизабрана председница Скупштине захвалила на указаном
поверењу за избор на место председника Скупштине општине Пожега, прочитала је
достављен предлог за избор заменика председника Скупштине општине Пожега, са
потребним бројем потписа (18) и образложењем у коме се између осталог каже да су
потписани одборници предали списак са довољним бројем одборника који захтевају да
се на место заменика председникс Скупштине општине Пожега изабере одборник Стево
Јешић.
Отворена је расправа али се нико није јаавио за реч.
Затворена је расправа и председница Скупштине је обавестила одборнике да се
гласање врши на гласачком листићу за избор заменика председника Скупштине општине
Пожега Стева Јешића, заокруживањем једне од понуђених могућности, „ЗА или „ПРОТИВ“.
Гласање ће спровести већ изабрана комисија.
Одређена је пауза од 10 минута, како би се припремио потребан материјал и
спровело гласање.

Након одређене паузе, председавајућа је дала реч председнику Комисије да
саопшти резултате гласања.
Председник Комисије Љубивоје Диковић, саопштио је следеће резултате:
„Комисија за утврђивање резултата за избор заменика председника Скупштине
општине Пожега, утврдила је следеће резултате:
- Број преузетих гласачких листића је 52.
- Број гласачких листића нађених у гласачкој кутији је 31.
- Гласало је 31 одборник.
- Важећих листића је било 29.
- Неважећих листића је било 2.
- Неупотребљених листића је било 20.
- За кандидата Стева Јешића гласало је 29 одборника.
- Против је гласало 0 одборника.
- Један листић није враћен.
На основу утврђених резултата, за кандидата Стева Јешића гласало је 29
одборника, што представља Статутом предвиђену већину, па је за заменика председника
Скупштине општине Пожега, изабран Стево Јешић
Председница Скупштине је прочитала да је одборницима достављена оставка
члана Општинског већа Мирослава Ковачевића, па је предложила Скупштини да донесе
решење којим се разрешава члан Општинског већа општине Пожега .
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, донела решење о разрешењу члана Општинског
већа Мирослава Ковачевића, са датумом подношења оставке 11.04.2019. године..
Заменик председника Скупштине Верица Богићевић, саопштила је одборницима да
им је достављен предлог за разрешење председника општине Пожега Милана Божића, са
потребним бројем потписа (18) и образложењем у коме се између осталог каже, да је
11.05.2019. године ухапшен председник општине Пожега Милан Божић, због постојања
основа сумње да је извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја. И да
потписани одборници захтевају да се, ради заштите јавних интереса, председник општине
Пожега Милан Божићразреши свих јавних функција .
Председница Скупштине Верица Богићевић отворила је расправу по овој тачки
дневног реда.
У дискусији су учествовали Душко Доловић, Паун Петровић, Радиша Антовић,
Зоран Јотић, Светлана Милински и Бранко Симовић.
Гласање ће се вршити на гласачком листићу за разрешење председника општине
Пожега Милана Божића, заокруживањем једне од понуђених опција. Опције које су
понуђене на гласачком листићу су „ЗА“ или „ПРОТИВ“.
Гласање ће спровести већ изабрана комисија.
Одређена је пауза од 10 минута, како би се припремио потребан материјал и
спровело гласање.

Након одређене паузе, председавајућа је дала реч председнику Комисије да
саопшти резултате гласања.
Председник Комисије Љубивоје Диковић, саопштио је следеће резултате:
„Комисија за утврђивање резултата за разрешење председника општине Пожега,
утврдила је следеће резултате:
- Број преузетих гласачких листића је 52.
- Број гласачких листића нађених у гласачкој кутији је 39.
- Гласало је 39 одборника.
- Важећих листића је било 39.
- Неважећих листића је било 0.
- Неупотребљених листића је било 13.
- За разрешење гласало је 36 одборника.
- Против разрешења гласало је 3 одборника.
На основу утврђених резултата за разрешење председника општине Пожега
Милана Божића, гласало је 36 одборника, што представља Статутом предвиђену већину,
па је председник општине Пожега Милан Божић, разрешен функције председника пштине
Пожега.
Председница Скупштине Верица Богићевић је у складу са чланом 22. Пословника о
раду Скупштине, за председника општине Пожега предложила одборника Ђорђа
Никитовића, коме је дала реч.
Предложени кандидат за председника општине Пожега Ђорђе Никитовић, у свом
обраћању одборницима, предложио је за заменика председника општине Пожега Ивана
Новаковића из Пожеге, по занимању мастер професора технике и информатике,
запосленог као професора у гимназији „Свети Сава“ у Пожеги.
За Општинско веће општине Пожега, кандидат за председника општине Пожега
Ђорђе Никитовић дао је следећи предлог:
1. Владе Радовановић, из Тометиног Поља, рођен 1963. године, по занимању
машински инжењер,
2. Милован Вуксановић из Пожеге, рођен 1958. године, по занимању
дипломирани инжењер агрономије,
3. Јован Пилиповић из Пожеге, рођен 1947. године, по занимању грађевински
инжењер (пензионер)
4. Бранислав Глушац из Пожеге, рођен 1949. године, по занимању инжењер
пољопривреде (пензионер)
5. Рада Новаковић из Пожеге, рођена 1962. године, по занимању економиста
6. Андрија Вукашиновић из Рогу, рођен 1972. године, по занимању ПТТ техничар,
7. Драгослав Шљивић из Каленића, рођен 1972. године, по занимању приватни
предузетник
8. Милоје Благојевић из Пожеге, рођен 1959. године, по занимању дипломирани
правник (пензионер)
9. Горан Јанковић из Речица, рођен 1964. Године, по занимању дипломирани
машински инжењер

Председница Скупштине је упознала одборнике да се избор за председника
општине, заменика председника општине и Општинскпог већа врши тајним гласањем.
На гласачком листићу се налазе име и презиме кандидата за председника општине
Пожега, заменика председника општине Пожега и имена предложених чланова
Општинског већа.
Гласање ће се вршити заокруживањем једне од понуђених могућности „ЗА“ или
„ПРОТИВ“, а која се налази испод имена свих предложених кандидата. Листић је оверен
печатом Скупштине општине Пожега.
Гласање ће се вршити у складу са чланом 25. и 26. Пословника о раду Скупштине.
Гласање ће спровести већ изабрана комисија.
Одређена је пауза од 15 минута, како би се припремио потребан материјал и спровело
гласање.

Након одређене паузе, председавајућа је дала реч председнику Комисије да
саопшти резултате гласања.
Председник Комисије Љубивоје Диковић, саопштио је следеће резултате:
„Комисија за утврђивање резултата за избор извршних органа општине Пожега,
утврдила је следеће резултате:
- Број преузетих гласачких листића је 52.
- Број гласачких листића нађених у гласачкој кутији је 32.
- Гласало је 32 одборника.
- Важећих листића је било 31.
- Неважећих листића је било 1.
- Неупотребљених листића је било 20.
- За избор извршних органа гласао је 31 одборник.
- Против избора извршних органа гласало је 0 одборника.
На основу утврђених резултата за избор извршних органа општине Пожега, гласао
је 31 одборник, што представља Статутом предвиђену већину, па је за председника
општине Пожега изабран Ђорђе Никитовић, за заменика председника општине Пожега
Иван Новакович, а за чланове Општинског већа изабрани су предложени кандидати.
3.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ПРЕДЛОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЗА 2018. ГОДИНУ, као у достављеном тексту.
4.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ОДЛУКУ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ
, као у достављеном тексту.
5.
Након дискусије одборника Тихомира Марјановића и Зорана Јотића, Скупштина је
већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико, “уздржан” нико,

остали нису гласали, усвојила ИЗМЕНУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА ЗА 2019.
ГОДИНУ, као у достављеном тексту.
6.
Председавајућа седнице Скупштине је упознала одборнике да је у одлуци која има
је достављена промењен правни основ и да он сада гласи:
„НА ОСНОВУ ЧЛАНА 38. ТАЧКА 17. И ЧЛАНА 113. СТАТУТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА („СЛ.ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА“ БРОЈ 1/19) ПОСТУПАЈУЋИ ПО МОЛБИ – ЗАХТЕВУ, ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТИ САВА“
ПОЖЕГА, БРОЈ 358 ОД 10.06.2019. ГОДИНЕ, ЗА ПРИВРЕМЕНО УСТУПАЊЕ МА КОРИШЋЕЊЕ
ОПШТИНСКОГ СТАНА ЗА УЧЕНИЦУ ЈОВАНУ ТЕШОВИЋ ИЗ ПРИЈАНОВИЋА, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПОЖЕГА ЈЕ НА СЕДНИЦИ ОД 27.06.2019. ГОДИНЕ ДОНЕЛА ОДЛУКУ...“

Након краћег излагања одборника Ивана Новаковића, у коме је похвалио ову
Одлуку коју, Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против”
нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила НАЦРТ ОДЛУКЕ О УСТУПАЊУ НА
ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ГИМНАЗИЈИ „СВЕТИ САВА“ ПОЖЕГА, СТАНА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У ПОЖЕГИ,
УЛИЦА КЊАЗА МИЛОША БР. 18, са измењеним правним основом.

7.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ОДЛУКУ О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И
СРЕДЊИХ ШКОЛА, као у достављеном тексту.
8.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ОДЛУКУ О ДОДEЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ
ПОМОЋИ ПОРОДИЦAMA УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, као у достављеном тексту.
9.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, као у достављеном тексту.
10.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ПРОГРАМ ОРГАНИЗОВАЊА АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2024. ГОДИНЕ, као у достављеном тексту.

11.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2018. ГОДИНУ - ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ, као у достављеном тексту.
12.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ , као у
достављеном тексту.
13.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ - ЈКП
„ДУБОКО“ УЖИЦЕ, као у достављеном тексту.
14.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА - ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ, као
у достављеном тексту.
15.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2019. ГОДИНУ - ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ, као у достављеном тексту, (финансирање до висине
средстава опредељених буџетом)
16.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКE ОРГАНИЗАЦИЈЕ –
РЕГИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА- УЖИЦЕ, као у достављеном тексту.
17.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА, као у достављеном тексту.
18.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ , као у достављеном тексту.
19.
За реч се по овој тачки јавио одборник Зоран Јотић, који је поставио питање да ли
је на седницу Скупштине дошао директор Спортско културног центра, јер би овај извештај
о раду требало неко да образложи. Након обавештења да нико из Спортско културног
центра Пожега није дошао на седницу Скупштине, председавајућа је ставила на гласање
ову тачку.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 30 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ, као у достављеном тексту.

20.
По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали директор ЈКП „Наш дом“
Поћжега Микан Јанковић, Тихомир Марјановић и Зоран Јотић.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ – ЈКП „НАШ ДОМ“
ПОЖЕГА, као у достављеном тексту.
21.
У дискусији су , по овој тачки дневног реда, учествовали директор ЈП „Развојна
агенција“ Пожега Славко Добрић и Тихомир Марјановић.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ И
ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2019. ГОДИНЕ, ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“
ПОЖЕГА, као у достављеном тексту.

22.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА ЗА
2018. ГОДИНУ , као у достављеном тексту.
23.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, ПРОГРАМ РАДА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА ЗА 2019/2020. ГОДИНУ, као у достављеном тексту.

24.
На овој седници Скупштине, није било материјала са Административно мандатне
комисије.
25.
На овој седници Скупштине, није било одборничких питања.
26.
У тачки „Разно“ за реч се јавио одборник Душко Доловић, који је коментарисао
негативне коментаре на друштвеним мрежама који су били упућени њему.
Седница је завршена у 14.30 часова.
Записничар
Лела Богдановић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Верица Богићевић

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. – 30.06.2019. ГОДИНЕ

ПОЖЕГА,ЈУЛ 2019.ГОД

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 76. Закона о буџетском систему („Сл.гл.РС“ број 54/2009…31/2019)
утврђена је обавеза надлежног органа за финансије да редовно прати извршење
буџета и информише надлежни извршни орган, а најмање два пута годишње у року
од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
Поштујући одредбе наведеног члана Закона, Одељење за буџет и финансије
доставља преглед извршења буџета за период јануар-јун 2019.године.Став
Одељења за буџет и финансије је да наведени период пружа основ за процену
основних кретања у погледу приходне стране буџета, као и да указује на извесне
правце у погледу извршења расходне стране буџета. Имајући у виду наведено
Одељење процењује да је шестомесечни период довољан да се да благовремена
процена као и одређене прогнозе и ставови у погледу извршења у наредном
периоду.
Укупни приходи и примања буџета за период јануар-јун 2019.године
остварени су у износу од 425.776.280,72 динара, са процентом остварења 44,97%
од планираног износа.
У погледу структуре остварења даћемо осврт на кључне врсте прихода које у
основи и опредељују укупна буџетска средства.
Порез на зараде остварен је у износу од 147.495.636,85 динара, односно
43,77% од планираног износа. У структури остварења укупних прихода порез на
зараде учествује са 34,64%. Са просечном месечном динамиком од 24.582.606,14
динара процењујемо да ће приходи од пореза на зараде бити остварени на укупно
планираном годишњем нивоу.
Порез на приход од самосталне делатности остварен је у износу од
27.727.608,79 динара. Проценат извршења износи 57,77%, а учешће у укупним
приходима је 6,51%. Процењујемо да ће према просечној месечној динамици
приходи од самосталне делатности бити остварени нешто изнад планираног
годишњег нивоа.
Порез на друге приходе остварен је у износу од 12.821.446,79 динара, са
процентом остварења од 51,29%. Процењујемо да ће порези на друге приходе бити
остварени на планираном годишњем нивоу.
Порез на имовину остварен је у укупном износу од 34.338.665,99 динара, што
представља остварење од 44,02% планираног износа. Учешће пореза на имовину у
структури укупних прихода остварених за период јануар-јун износи 8,06%.Порез на
имовину се плаћа квартално и на бази реализације у првом и другом кварталу
оцењујемо да планирани годишњи износ од 78.000.000,00 динара ће бити тешко
остварив. Одељење за буџет и финансије ће пратити остварење у наредним
кварталима па уколико тада дође до значајнијих одступања извршићемо
одговарајуће корекције.
Порез на наслеђе и поклон остварен је у износу од 4.288.818,71 динара са
процентом 95,31%. Приходи немају устаљену динамику реализације, али се на
основу оствареног износа за првих шест месеци може кориговати планирани износ
накнадним ребалансима буџета.
Порези на капиталне трансакције и порези на моторна возила остварују се
према планираној динамици.
Приходи од комуналне таксе на фирму остварени су у износу од 14.709.747,35
динара, односно 48,23% планираног износа. Комунална такса на фирму се плаћа
квартално и на основу остварења за првих шест месеци процењује да ће планирани
годишњи износ бити реализован.

Текући трансфери од других нивоа власти се извршавају према равномерној
месечној динамици. То су средства која се уплаћују из републичког буџета крајем
месеца за текући месец и до сада није било проблема ни поремећаја у динамици
уплате, па због тога очекујемо реализацију на годишњем нивоу у планираном износу,
уколико не буде обуставе трансфера због неизмирених обавеза у комерцијалним
трансакцијама.
Остали приходи по свом износу немају већи утицај на укупна буџетска
средства, али су у целини гледано на нивоу просечне динамике остварења и
реализоваће се на нивоу планираних годишњих износа.
Примања од продаје непокретности планирана су у износу од 50.200.000,00
динара. Од овог износа 50.000.000,00 динара се односи на примања по основу
продаје станова за тржиште изграђених од стране ЈП Развојна агенција.
Разматрајући извршење буџета за период јануар-јун 2019. године сматрамо да ће
због одређених разлога процедуралне природе, динамика продаје станова одступити
од планиране, па у том смислу процењујемо да ће реализација одступити од
планираног износа. Одељење за буџет и финансије ће пратити остварење у
наредним кварталима па уколико тада дође до значајнијих одступања извршићемо
одговарајуће корекције.
Расходи буџета реализовани су у износу од 347.790.241,97 динара односно
са 36,73% планираног износа.
Расходи за зараде извршени су у укупном износу од 91.463.909,22 динара,
односно са стопом извршења од 45,07%. Расходи за зараде у структури укупних
расхода учествују са 26,30%. Расходи се извршавају по равномерној месечној
динамици и они су за сада у оквиру планираних средстава. Оно што је битно истаћи
јесте чињеница да су планирани расходи на билансном нивоу којим се утврђује
укупна маса средстава за зараде за све буџетске кориснике. То истичемо због
чињенице да за свако додатно запошљавање билансно нису обезбеђена средства и
да се она морају накнадно обезбедити обраћањем према Министарству финансија.
Расходи за сталне трошкове (економска класификација 421) извршени су у
износу од 22.845.319,50 динара, односно са 58,66%. Структура расхода је
разноврсна. Највеће одступање
бележи трошак за јавну расвету - утрошак
електричне енергије, која је планирана у износу од 10.500.000,00 динара, а
реализована са 7.557.716,85 динара, односно 72% од планираног износа. Средства
за утрошак електричне енергије су планирана очекујући одређене уштеде у склопу
реализације пројекта о јавно приватном партнерству.
Уколико се не предузму одређене мере рационализације планирана средства
за сталне трошкове неће бити довољна.
Трошкови путовања (економска класификација 422) планирани су у износу од
50.183.000,00 динара, а реализовани са 24.500.552,19 динара. Проценат
реализације износи 48,82%. У оквиру планираних расхода највећи део се односи на
измирење обавеза по основу јавног превоза путника. По оцени Одељења планирана
средства на годишњем износу неће бити довољна.
Расходи на економским класификацијама 423-Услуге по уговору, 424Специјализоване услуге, 425-Текуће поправке и одржавање и 426-Материјал се,
према динамици извршења за јануар-јун, реализују у оквиру планираних износа.
Расходи на економској класификацији 463 Донације и трансфери осталим
нивоима власти планирани су у износу од 116.429.679,00 динара, а реализовани са
36.985.454,35 динара, са процентом извршења 31,77%. Средства се односе на
расходе републичких буџетских корисника (основне школе,средње школе и Центар
за социјални рад). Обзиром на динамику извршења трошкова, који се у другој
половини године извршавају у већим износима, пре свега због трошкова грејања
основних и средњих школа, сматрамо да су средства на годишњем нивоу утврђена
у реалном износу.

На економској класификацији 465 Остале донације и трансфери планирана су
средства која се издвајају у корист републичког буџета по основу примене законских
прописа о привременом ограничењу зарада у износу од 15.968.000,00 динара.
На економској класификацији 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
планирана су средства за социјалну заштиту у износу од 29.292.125,00 динара, а
реализована су у износу од 4.625.756,00 динара, односно са 15,79%. Највећи део
средстава планиран је за расходе за решавање стамбених потреба избеглих и
расељених лица,која су наменског карактера и трансферишу се из републичког
буџета.
На економској класификацији 481 Дотације невладиним организацијама
планирана су средства у износу од 33.370.000,00 динара, а реализована са
15.583.183,33 динара, односно са
46,70%. Средства се односе на дотације
удружењима грађана и спорстким клубовима и расподељују се по конкурсном
односно програмском моделу. Према динамици извршења планирани износ на
годишњем нивоу ће бити довољан за финансирање наведених корисника.
Средства на економској класификацији 483 Новчане казне по решењу суда
планирана су у износу од 16.876.577,00 динара, а реализована са 15.324.909,42
динара, односно са 90,81%. Највећи део се односи на расходе по основу принудне
наплате, расходе по основу накнаде штете за уједе паса луталица по судским
решењима, деблокаде МЗ Узићи и средства за повраћај земљишта.
На економској класификацији 484 Накнада штете услед елементарних
непогода планирана су средства у износу од 20.100.000,00 динара. Реализована су
са процентом од 51,22%. Односе се највећим делом на отклањање последица од
елементарних непогогда и мањим делом на накнаде штете од уједа паса луталица
по поравнањима закљученим у Општинском правобранилаштву.
Економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти и економска
класификација 512 Машине и опрема планиране су у укупном износу од
147.680.000,00 динара, а реализоване су у износу од 16.971.132,00 динара, или са
16,86%. Средства ће бити реализована у другој половини године на нивоу годишњег
планираног износа.
На економској класификацији 621 Набавка домаће финансијске имовине
планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара. Реализована су са
1.606.457,30 динара, односно 26,77%. Средства се односе на име учешћа општине
Пожега у изградњи акумулације Сврачково. Средства ће бити реализована до краја
године.
Остале врсте расхода у погледу динамике извршења могу бити прихватљиве.
У општој оцени извршења прихода и расхода Одељење за буџет и финансије
сматра да треба заузети одговарајуће ставове у погледу остварења примања на
економској класификацији 811 Примања од продаје непокретности и расхода који су
овде истакнути са доста високим степеном извршења, који одступа од стандардне
динамике извршења.
Уколико се не може вршити њихова рационализација треба кроз ребаланс
буџета обезбедити додатна средства, на начин да се укупна буџетска средства не
повећавају, већ да се смање расходи који су мање значајни од наведених.
То значи да не можемо креирати нереалну буџетску потрошњу и да расходну
страну буџета морамо ускладити са реалним приходима кроз измену буџетске
структуре расхода, а никако додавањем додатних расхода на већ постојеће.
Уколико се на приходној страни буџета не обезбеде недостајућа средства по
основу примања од продаје непокретности расходна страна буџета се мора
ускладити према датој напомени.
НАЧЕЛНИК,
Иван Бркић

1.ПРИХОДИ
Класификација

Опис
2

1

321

Утврђивање резултата пословања

321120

Вишак или мањак прихода

321310

Нераспоређени вишак прихода из ранијих г

Укупно

321

Утврђивање резултата пословања

711

Порез на доходак,добит и капиталне доб

711110

Порез на зараде

711120

Порез на приходе од самосталних делатно

711140

Порез на приходе од имовине

711180

Самодоприноси

711190

Порез на друге приходе

Укупно

711

Порез на доходак,добит и капиталне доб

Планирано
3

Извршено
4

Проценат Структура
5

6

3.645.000,00

3.645.432,84

100,01%

0,86%

38.133.000,00

38.132.136,80

100,00%

8,96%

41.778.000,00

41.777.569,64

100,00%

9,81%

337.000.000,00

147.495.636,85

43,77%

34,64%

48.000.000,00

27.727.608,79

57,77%

6,51%

1.000.000,00

387.051,07

38,71%

0,09%

50.000,00

1.626,66

3,25%

0,00%

25.000.000,00

12.821.446,79

51,29%

3,01%

411.050.000,00

188.433.370,16

45,84%

44,26%

712

Порез на фонд зарада

712110

Порез на фонд зарада

10.000,00

5.561,70

55,62%

0,00%

Порез на фонд зарада

10.000,00

5.561,70

55,62%

0,00%

78.000.000,00

34.338.665,99

44,02%

8,06%

4.500.000,00

4.288.818,71

95,31%

1,01%

14.000.000,00

7.467.809,99

53,34%

1,75%

96.500.000,00

46.095.294,69

47,77%

10,83%

17.000.000,00

9.074.428,00

53,38%

2,13%

1.000.000,00

635.216,57

63,52%

0,15%

700.000,00

392.675,00

56,10%

0,09%

1.000,00

12.735,00

1273,50%

0,00%

18.701.000,00

10.115.054,57

54,09%

2,38%

30.500.000,00

14.709.747,35

48,23%

3,45%

30.500.000,00

14.709.747,35

48,23%

3,45%

250.000,00

74.340,00

29,74%

0,02%

Укупно

712

713

Порез на имовину

713120

Порез на имовину

713310

Порез на наслеђе и поклон

713420

Порез на капиталне трансакције

Укупно

713

Порез на имовину

714

Порез на добра и услуге

714510

Порези на моторна возила

714540

Накнада за коришћење добара од опстег и

714550

Концесионе накнаде и боравишне таксе

714560

Општинске и градске накнаде

Укупно

714

Порез на добра и услуге

716

Други порези

716110

Комунална такса на фирму

Укупно

716

Други порези

732

Донације од међународних организација

732150

Текуће донације у корист нивоа општина

Страна 1

Класификација

Опис
2

1

Капиталне донације од међународих орган

732250

Укупно

732

Донације од међународних организација

Планирано
3

Извршено
4

Проценат Структура
5

6

20.300.000,00

0,00

0,00%

0,00%

20.550.000,00

74.340,00

0,36%

0,02%

733

Трансфери од других нивоа власти

733150

Текући трансфери од др.нивоа власти у ко

217.380.000,00

90.929.357,68

41,83%

21,36%

733250

Капитални трансфери у корист нивоа општ

1.200.000,00

1.200.000,00

100,00%

0,28%

218.580.000,00

92.129.357,68

42,15%

21,64%

6.000.000,00

2.879.812,64

48,00%

0,68%

Укупно

733

Трансфери од других нивоа власти

741

Приходи од имовине

741510

Накнада за коришћење природних добара

741520

Накнада за коришћење шумског и пољ.зем

500.000,00

166.203,10

33,24%

0,04%

741530

Накнада за коришћење простора и грађеви

4.000.000,00

1.767.559,49

44,19%

0,42%

741590

Накнада за заститу зивотне средине

0,00

37.354,64

0

0,01%

10.500.000,00

4.850.929,87

46,20%

1,14%

30.000.000,00

15.491.403,03

51,64%

3,64%

Укупно

741

Приходи од имовине

742

Приходи од продаје добара и услуга

742150

Приходи од продаје добара и услуга или за

742250

Таксе у корист нивоа општина

1.500.000,00

613.898,00

40,93%

0,14%

742350

Приходи општинских органа управе

1.000.000,00

294.330,06

29,43%

0,07%

32.500.000,00

16.399.631,09

50,46%

3,85%

Укупно

742

Приходи од продаје добара и услуга

743

Новчане казне и одузета имовинска кори

743320

Приход од новч.казни за прекрсаје у саобр

7.000.000,00

5.073.978,00

72,49%

1,19%

743350

Приходи од новцаних казни у корист нивоа

100.000,00

17.500,00

17,50%

0,00%

743920

Остале новцане казне,пенали И приходи

50.000,00

0,00

0,00%

0,00%

7.150.000,00

5.091.478,00

71,21%

1,20%

Укупно

743

Новчане казне и одузета имовинска кор

744

Добровољни трансфери од физичких и

744150

Текуци добровољни трансфери од физицк

2.300.000,00

2.108.700,00

91,68%

0,50%

744250

Капитални добровољни трансфери од физ

5.000.000,00

1.234.160,00

24,68%

0,29%

Добровољни трансфери од физичких и

7.300.000,00

3.342.860,00

45,79%

0,79%

1.000.000,00

314.199,37

31,42%

0,07%

1.000.000,00

314.199,37

31,42%

0,07%

Укупно

744

745

Мешовити и неодређени приходи

745150

Месовити и неодређени приходи у корист н

Укупно

745

Мешовити и неодређени приходи

772

Меморандумске ставке из претходне год

772110

Меморандумске ставке из претходне годин

500.000,00

265.529,45

53,11%

0,06%

Меморандумске ставке из претходне год

500.000,00

265.529,45

53,11%

0,06%

Укупно

772

Страна 2

Класификација

Опис

1

2

811

Примања од продаје непокретности

811150

Примања од продаје непокретности у кори

Укупно

811

Примања од продаје непокретности

Планирано
3

Извршено
4

Проценат Структура
5

6

50.200.000,00

180.225,59

0,36%

0,04%

50.200.000,00

180.225,59

0,36%

0,04%

813

Примања од продаје осталих основних с

813150

Примања од продаје осталих основних сре

0,00

1.991.131,56

0

0,47%

Примања од продаје осталих основних

0,00

1.991.131,56

0

0,47%

Укупно

813

946.819.000,00

УКУПНО ПРИХОДИ:

Страна 3

425.776.280,72

44,97%

100,00%

2. РАСХОДИ
Ек.класиф.
1.
41

Опис

Планирано

2.

3.

Извршено
4.

Проценат Структура
5.

6.

Расходи за запослене

411

Плате и додаци запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

171.947.000,00

78.073.645,82

45,41%

22,45%

30.974.000,00

13.390.263,40

43,23%

3,85%

100.000,00

24.661,11

24,66%

0,01%

Социјална давања запосленим

1.655.000,00

835.716,93

50,50%

0,24%

415

Накнаде за запослене

3.016.000,00

802.996,38

26,62%

0,23%

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

2.117.000,00

1.112.088,22

52,53%

0,32%

417

Судијски и посланицки додатак

0,00

0,00

#Div/0!

0,00%

Свега 41

Расходи за запослене

209.809.000,00

94.239.371,86

44,92%

27,10%

42

Коришћење услуга и роба

421

Стални трошкови

38.944.734,00

22.845.319,50

58,66%

6,57%

422

Трошкови путовања

50.183.000,00

24.500.552,19

48,82%

7,04%

423

Услуге по уговору

76.962.415,00

37.725.095,34

49,02%

10,85%

424

Специјализоване услуге

65.938.000,00

25.043.299,82

37,98%

7,20%

425

Текуће поправке и одржавање

66.065.400,00

17.999.240,25

27,24%

5,18%

426

Материјал

24.053.800,00

9.328.833,78

38,78%

2,68%

Свега 42

Коришћење услуга и роба

322.147.349,00

137.442.340,88

42,66%

39,52%

44

Отплата камата

441

Отплате домаћих камата

1.200.000,00

498.588,33

41,55%

0,14%

Свега 44

Отплата камата

1.200.000,00

498.588,33

41,55%

0,14%

10.750.000,00

1.293.187,26

12,03%

0,37%

45
451

Субвенције
Субвенције јавним нефинансијским пред.

Страна 1

Ек.класиф.
1.

Свега 45
46

Опис

Планирано

2.

3.

Субвенције

4.

Проценат Структура
5.

6.

10.750.000,00

1.293.187,26

12,03%

0,37%

116.429.679,00

36.985.454,35

31,77%

10,63%

1.500.000,00

1.500.000,00

100,00%

0,43%

15.968.000,00

6.420.605,08

40,21%

1,85%

133.897.679,00

44.906.059,43

33,54%

12,91%

Донације и трансфери

463

Донације и трансфери ост.нивоима власти

464

Донације и трансфери орг.обав.осиг.

465

Остале дотације и трансфери

Свега 46

Донације и трансфери

47

Извршено

Права из социјалног осигу

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

29.292.125,00

4.625.756,00

15,79%

1,33%

Свега 47

Права из социјалног осигурања

29.292.125,00

4.625.756,00

15,79%

1,33%

33.370.000,00

15.583.183,33

46,70%

4,48%

1.540.000,00

88.195,11

5,73%

0,03%

48

Остали расходи

481

Дотације невладиним организацијама

482

Порези обавезне таксе и казне

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

16.876.577,00

15.324.909,42

90,81%

4,41%

484

Накнада штете услед елем.непогода

20.100.000,00

10.296.038,68

51,22%

2,96%

485

Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.

1.400.000,00

0,00

0,00%

0,00%

Свега 48

Остали расходи

73.286.577,00

41.292.326,54

56,34%

11,87%

49

Админ.транс.из буџета

499

Средства резерве-стална

450.000,00

499

Средства резерве-текућа

195.270,00

0,00

0,00%

0,00%

Свега 49

Админ.транс.из буџета

645.270,00

0,00

0,00%

0,00%

137.100.000,00

16.456.479,00

12,00%

4,73%

10.580.000,00

514.653,00

4,86%

0,15%

499.000,00

80.044,10

16,04%

0,02%

51

Основна средства

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина

Страна 2

Ек.класиф.

Опис

Планирано

2.

3.

1.

Свега 51
52

Основна средства

Извршено

Проценат Структура

4.

5.

6.

148.179.000,00

17.051.176,10

11,51%

4,90%

Залихе

523

Залихе робе за даљу продају

0,00

0,00

#Div/0!

0,00%

Свега 52

Залихе

0,00

0,00

#Div/0!

0,00%

54

Природна имовина

541

Земљиште

262.000,00

0,00

0,00%

0,00%

Свега 54

Природна имовина

262.000,00

0,00

0,00%

0,00%

61

Отплата главнице

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

11.350.000,00

4.834.978,26

42,60%

1,39%

Свега 61

Отплата главнице

11.350.000,00

4.834.978,26

42,60%

1,39%

62

Набавка финансијске имо

621

Набавка домаће финансијске имовине

6.000.000,00

1.606.457,30

26,77%

0,46%

Свега 62

Набавка финансијске имовине

6.000.000,00

1.606.457,30

26,77%

0,46%

Укупно расходи:

946.819.000,00

Страна 3

347.790.241,97

36,73% 100,00%

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА
Опис

Про Пр. Прој. Поз Ек.кл
г. ак.
.
1

2

3

4

5

Планирано

6

7

РАЗДЕО 1

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Функција 110

Извршни и законодавни органи,финансијски и
фискални послови

2101

Политички систем локалне самоуправе

0002

Функционисање извршних органа
1

411 Плате и додаци запослених

2

Извршено
8

Проценат
9

Структура
10

2.773.000,00

1.132.400,90

41%

0,33%

412 Социјални доприноси на терет послодавца

496.000,00

194.206,72

39%

0,06%

3

415 Накнаде за запослене

250.000,00

25.019,34

10%

0,01%

4

421 Стални трошкови

75.000,00

47.849,00

64%

0,01%

5

422 Трошкови путовања

50.000,00

0,00

0%

0%

6

423 Услуге по уговору

1.380.000,00

510.512,39

37%

0,15%

7

425 Текуће поправке и одржавање

100.000,00

0,00

0%

0%

8

426 Материјал

200.000,00

42.941,61

21%

0,01%

10

482 Порези обавезне таксе и казне

20.000,00

15.997,00

80%

0,00%

9

465 Остале дотације и трансфери

305.000,00

117.981,95

39%

0,03%

5.649.000,00

2.086.908,91

36,94%

Укупно програм.активн.

0002

0,60%

Укупно програм

2101

5.649.000,00

2.086.908,91

36,94%

Укупно функција

Функција 110

5.649.000,00

2.086.908,91

36,94%

0,60%

5.649.000,00

2.086.908,91

36,94%

0,60%

РАЗДЕО 1

Укупно раздео

РАЗДЕО 2

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Функција 110

Извршни и законодавни органи,финансијски и
фискални послови

2101

Политички систем локалне самоуправе

0002

Функционисање извршних органа
12

422 Трошкови путовања

11

423 Услуге по уговору
Укупно програм.активн.

0002

0,60%

10.000,00

0,00

0%

0%

3.000.000,00

1.156.645,39

39%

0,33%

3.010.000,00

1.156.645,39

38,43%

0,33%

Укупно програм

2101

3.010.000,00

1.156.645,39

38,43%

Укупно функција

Функција 110

3.010.000,00

1.156.645,39

38,43%

0,33%

3.010.000,00

1.156.645,39

38,43%

0,33%

Укупно раздео

РАЗДЕО 2

РАЗДЕО 3

ОПШТИНСКА УПРАВА

Функција 090

Социјална заштита некласификована на
другом месту

0,33%

Страна 1 od 17

Про Пр. Прој. Поз Ек.кл
г. ак.
.
1

2

3

4

Опис

5

Планирано

6

7

Проценат

Структура

8

9

10

1.725.000,00

402.906,78

23%

1.725.000,00

402.906,78

23,36%

700.000,00

120.000,00

17%

700.000,00

120.000,00

17,14%

2.425.000,00

522.906,78

21,56%

1.050.000,00

0,00

0%

1.050.000,00

0,00

0,00%

0,00%

7.000.000,00

2.800.000,00

40%

0,81%

26.592.125,00

3.905.756,00

15%

1,12%

33.592.125,00

6.705.756,00

19,96%

7.000.000,00

4.347.675,12

62%

7.000.000,00

4.347.675,12

62,11%

4.800.000,00

2.415.707,84

50%

4.800.000,00

2.415.707,84

50,33%

46.442.125,00

13.469.138,96

29,00%

3,87%

1.500.000,00

1.500.000,00

100%

0,43%

1.500.000,00

1.500.000,00 100,00%

1.500.000,00

1.500.000,00 100,00%

Локална самоуправа

0602

Функционисање локалне самоуправе и гра

0001
19

463 Донације и трансфери ост.нивоима власти
Укупно програм.активн.

0001

0,12%
0,12%

Функционисање националних савета наци

0007
20

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно програм.активн.
Укупно програм

0007
0602

0901

Социјална и дечја заштита

0008

Помоћ у кући старим и инвалидним лици
14

463 Донације и трансфери ост.нивоима власти
Укупно пројекат

0008

0,03%
0,03%
0,15%

0%

Социјалне помоћи

0001
15

463 Донације и трансфери ост.нивоима власти

16

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно програм.активн.

0001

1,93%

Саветодавно-терапијске и социјално-едука

0004
17

423 Услуге по уговору
Укупно програм.активн.

0004

1,25%
1,25%

Активности Црвеног крста

0005
18

481 Дотације невладиним организацијама
Укупно програм.активн.
Укупно програм

0005
0901

1501

Локални економски развој

0002

Мере активне политике запошљавања
13

464 Донације и трансфери орг.обав.осиг.
Укупно програм.активн.

0002

Укупно програм

1501

Укупно функција

Функција 090

Функција 130

0602

Извршено

50.367.125,00

15.492.045,74

30,76%

0,69%
0,69%

0,43%
0,43%
4,45%

Опште услуге

Локална самоуправа

Страна 2 od 17

Про Пр. Прој. Поз Ек.кл
г. ак.
.
1

2

3

4

Опис

5

Планирано

6

7

Извршено
8

Проценат
9

Структура
10

Трошкови ликвидације предузећа и устан

0017
21

423 Услуге по уговору
Укупно пројекат

0017

4.113.415,00

1.573.916,42

38%

0,45%

4.113.415,00

1.573.916,42

38,26%

0,45%

51.663.000,00

22.328.106,24

43%

6,42%

9.382.000,00

3.829.027,68

41%

1,10%

950.000,00

400.874,68

42%

0,12%

1.000.000,00

156.139,60

16%

0,04%

550.000,00

363.408,00

66%

0,10%

12.000.000,00

6.340.969,89

53%

1,82%

345.000,00

67.265,29

19%

0,02%

38.000.000,00

19.256.580,55

51%

5,54%

Функционисање локалне самоуправе и гра

0001
22

411 Плате и додаци запослених

23

412 Социјални доприноси на терет послодавца

24

414 Социјална давања запосленим

25

415 Накнаде за запослене

26

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи

27

421 Стални трошкови

28

422 Трошкови путовања

29

423 Услуге по уговору

30

424 Специјализоване услуге

6.500.000,00

848.305,20

13%

0,24%

31

425 Текуће поправке и одржавање

1.000.000,00

258.174,80

26%

0,07%

32

426 Материјал

5.500.000,00

2.585.535,32

47%

0,74%

34

482 Порези обавезне таксе и казне

200.000,00

63.825,61

32%

0,02%

35

16.616.804,00

15.184.815,97

91%

4,37%

36

483 Новчане казне и пенали по решењу судова
и суд.тел
484 Накнада штете услед елем.непогода

7.000.000,00

4.203.396,00

60%

1,21%

37

512 Машине и опрема

1.500.000,00

423.256,00

28%

0,12%

38

541 Земљиште

262.000,00

0,00

0%

0%

33

465 Остале дотације и трансфери

5.456.000,00

2.286.252,75

42%

0,66%

157.924.804,00

78.595.933,58

195.270,00

0,00

0%

0%

195.270,00

0,00

0,00%

0,00%

450.000,00

0,00

0%

0%

450.000,00

0,00

0,00%

0,00%

13.100.000,00

6.092.642,68

47%

13.100.000,00

6.092.642,68

46,51%

175.783.489,00

86.262.492,68

Укупно програм.активн.

0001

49,77%

22,60%

Текућа буџетска резерва

0009
38

499 Средства резерве-текућа
Укупно програм.активн.

0009

Стална буџетска резерва

0010
39

499 Средства резерве-стална
Укупно програм.активн.

0010

Ванредне ситуације

0014
40

484 Накнада штете услед елем.непогода
Укупно програм.активн.
Укупно програм

0014
0602

1,75%
1,75%

49,07% 24,80%

Страна 3 od 17

Про Пр. Прој. Поз Ек.кл
г. ак.
.
1

2

3

4

Опис

5

Планирано

6
Функција 130

Укупно функција
Функција 160

7

8

Проценат
9

86.262.492,68

49,07%

Структура
10
24,80%

Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту

0602

Локална самоуправа

0015

Конкурсно финансирање удружења
41

175.783.489,00

Извршено

481 Дотације невладиним организацијама
Укупно пројекат

4.300.000,00

624.599,00

15%

0,18%

4.300.000,00

624.599,00

14,53%

0,18%

2.000.000,00

0,00

0%

2.000.000,00

0,00

0,00%

0,00%

45.000.000,00

22.725.396,40

51%

6,53%

80.000,00

80.000,00

100%

0,02%

45.080.000,00

22.805.396,40

50,59%

0015

Пројектно финансирање месних заједни

0016
42

511 Зграде и грађевински објекти
Укупно пројекат

0016

0%

Функционисање локалне самоуправе и гра

0001
42

422 Трошкови путовања

41-1

481 Дотације невладиним организацијама
Укупно програм.активн.

0001

Укупно програм

0602

51.380.000,00

23.429.995,40

45,60%

Укупно функција

Функција 160

51.380.000,00

23.429.995,40

45,60%

Функција 170

6,56%
6,74%
6,74%

Трансакције везане за јавни дуг

Локална самоуправа

0602

Сервисирање јавног дуга

0003
43

441 Отплате домаћих камата

44

611 Отплата главнице домаћим кредиторима
Укупно програм.активн.

0003

1.200.000,00

498.588,33

42%

0,14%

11.350.000,00

4.834.978,26

43%

1,39%

12.550.000,00

5.333.566,59

42,50%

Укупно програм

0602

12.550.000,00

5.333.566,59

42,50%

Укупно функција

Функција 170

12.550.000,00

5.333.566,59

42,50%

Функција 360

1,53%
1,53%
1,53%

Јавни ред и безбедност некласификована на
другом месту

0701

Организација саобраћаја и саобраћајна инф

0005

Унапређење безбедности саобраћаја на п
45

423 Услуге по уговору

250.000,00

0,00

0%

0%

46

424 Специјализоване услуге

650.000,00

0,00

0%

0%

47

511 Зграде и грађевински објекти

2.000.000,00

0,00

0%

0%

48

512 Машине и опрема

2.180.000,00

0,00

0%

0%

5.080.000,00

0,00

0,00%

Укупно пројекат

0005

0,00%

Страна 4 od 17

Про Пр. Прој. Поз Ек.кл
г. ак.
.
1

2

3

4

Опис

5

Планирано

6

7

8

Проценат
9

Структура
10

Укупно програм

0701

5.080.000,00

0,00

0,00%

Укупно функција

Функција 360

5.080.000,00

0,00

0,00%

0,00%

100.000,00

0,00

0%

0%

100.000,00

0,00

0,00%

Функција 421

0,00%

Пољопривреда

0101

Развој пољопривреде

0003

Заштита географског порекла
49

Извршено

511 Зграде и грађевински објекти
Укупно пројекат

0003

0,00%

Подршка за спровођење пољопривредне

0001
50

423 Услуге по уговору

1.650.000,00

0,00

0%

0%

51

424 Специјализоване услуге

1.280.000,00

583.678,80

46%

0,17%

52

426 Материјал

1.048.800,00

1.048.800,00

100%

0,30%

53

451 Субвенције јавним нефинансијским пред.

10.750.000,00

1.293.187,26

12%

0,37%

14.728.800,00

2.925.666,06

19,86%

Укупно програм.активн.

0001

Укупно програм

0101

14.828.800,00

2.925.666,06

19,73%

Укупно функција

Функција 421

14.828.800,00

2.925.666,06

19,73%

Функција 451

0,84%
0,84%
0,84%

Друмски саобраћај

0701

Организација саобраћаја и саобраћајна инф

0002

Одржавање саобраћајне инфраструктуре
54

425 Текуће поправке и одржавање

48.000.000,00

14.453.892,75

30%

4,16%

55

511 Зграде и грађевински објекти

28.500.000,00

4.141.038,80

15%

1,19%

76.500.000,00

18.594.931,55

24,31%

Укупно програм.активн.

0002

Укупно програм

0701

76.500.000,00

18.594.931,55

24,31%

Укупно функција

Функција 451

76.500.000,00

18.594.931,55

24,31%

1.400.000,00

0,00

0%

Функција 452

5,35%
5,35%

Водени саобраћај

1102

Комуналне делатности

0012

Безбедно и зелено
57

5,35%

485 Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.

0%

Укупно пројекат

0012

1.400.000,00

0,00

0,00%

0,00%

Укупно програм

1102

1.400.000,00

0,00

0,00%

0,00%

Укупно функција

Функција 452

1.400.000,00

0,00

0,00%

Функција 474

0,00%

Вишенаменски развојни пројекти

Страна 5 od 17

Про Пр. Прој. Поз Ек.кл
г. ак.
.
1

2

3

4

Опис

5

Планирано

6

7

Извршено

Проценат

8

9

Структура
10

Урбанизам и просторно планирање

1101

Просторно и урбанистичко планирање

0001
58

423 Услуге по уговору

620.000,00

280.532,03

45%

59

511 Зграде и грађевински објекти

800.000,00

0,00

0%

Укупно програм.активн.
Укупно програм

0001
1101

1501

Локални економски развој

0001

Унапређење привредног и инвестиционог
60

511 Зграде и грађевински објекти
Укупно програм.активн.

0001

0%

1.420.000,00

280.532,03

19,76%

0,08%

1.420.000,00

280.532,03

19,76%

0,08%

7.500.000,00

2.042.000,00

27%

0,59%

7.500.000,00

2.042.000,00

27,23%

0,59%

Укупно програм

1501

7.500.000,00

2.042.000,00

27,23%

Укупно функција

Функција 474

8.920.000,00

2.322.532,03

26,04%

Функција 510

Управљање отпадом

1.800.000,00

0,00

0%

1.800.000,00

0,00

0,00%

0,00%

4.800.000,00

1.027.289,14

21%

0,30%

4.800.000,00

1.027.289,14

21,40%

6.600.000,00

1.027.289,14

15,56%

0,30%

7.500.000,00

1.550.165,39

21%

0,45%

7.500.000,00

1.550.165,39

20,67%

25.000.000,00

19.259.026,60

77%

5,54%

5.000.000,00

0,00

0%

0%

30.000.000,00

19.259.026,60

500.000,00

0,00

0401

Заштита животне средине

0007

израда пројекта за санацију и рекултивац
64-1

0,08%

511 Зграде и грађевински објекти
Укупно пројекат

0007

0,59%
0,67%

0%

Управљање комуналним отпадом

0005
64

424 Специјализоване услуге
Укупно програм.активн.
Укупно програм

0005
0401

1102

Комуналне делатности

0002

Одржавање јавних зелених површина
61

424 Специјализоване услуге
Укупно програм.активн.

0002

0,30%

0,45%

Одржавање чистоће на површинама јавне

0003
62

424 Специјализоване услуге

63

512 Машине и опрема
Укупно програм.активн.

0003

64,20%

5,54%

Остале комуналне услуге

0009
63

424 Специјализоване услуге

0%

0%

Страна 6 od 17

Про Пр. Прој. Поз Ек.кл
г. ак.
.
1

2

3

4

Опис

5

Планирано

6

7

Укупно програм.активн.

0009

0,00

0,00%

20.809.191,99

54,76%

Укупно функција

Функција 510

44.600.000,00

21.836.481,13

48,96%

Структура
10
0,00%
5,98%
6,28%

Управљање отпадним водама

0004

Управљање отпадним водама
511 Зграде и грађевински објекти
Укупно програм.активн.

0004

2.000.000,00

0,00

0%

0%

2.000.000,00

0,00

0,00%

0,00%

Укупно програм

0401

2.000.000,00

0,00

0,00%

Укупно функција

Функција 520

2.000.000,00

0,00

0,00%

0,00%

370.000,00

0,00

0%

0%

370.000,00

0,00

0,00%

0,00%

Функција 560

0,00%

Заштита животне средине некласификована
на другом месту

0401

Заштита животне средине

0003

Заштита природе
424 Специјализоване услуге
Укупно програм.активн.

0003

Укупно програм

0401

370.000,00

0,00

0,00%

Укупно функција

Функција 560

370.000,00

0,00

0,00%

0,00%

1.200.000,00

0,00

0%

0%

1.200.000,00

0,00

0,00%

0,00%

59.000.000,00

10.273.440,20

17%

2,95%

6.000.000,00

1.606.457,30

27%

0,46%

65.000.000,00

11.879.897,50

18,28%

Функција 630

0,00%

Водоснадбевање

1102

Комуналне делатности

0008

Реконструкција и доградња пумпне стани
482 Порези обавезне таксе и казне
Укупно пројекат

0008

Управљање и снабдевање водом за пиће

0008
67

511 Зграде и грађевински објекти

68

621 Набавка домаће финансијске имовине
Укупно програм.активн.

0008

Укупно програм

1102

66.200.000,00

11.879.897,50

17,95%

Укупно функција

Функција 630

66.200.000,00

11.879.897,50

17,95%

Функција 640

0501

500.000,00
38.000.000,00

Заштита животне средине

67-1

9

1102

0401

66

8

Проценат

Укупно програм

Функција 520

65

Извршено

3,42%
3,42%
3,42%

Улична расвета

Енергетска ефикасност

Страна 7 od 17

Про Пр. Прој. Поз Ек.кл
г. ак.
.
1

2

3

4

Опис

5

Планирано

6

Извршено

Проценат
9

Структура

7

8

10

10.846.000,00

722.751,29

7%

10.846.000,00

722.751,29

6,66%

10.846.000,00

722.751,29

6,66%

0,21%

10.500.000,00

7.557.716,85

72%

2,17%

1.000.000,00

53.500,00

5%

0,02%

600.000,00

0,00

0%

0%

12.100.000,00

7.611.216,85

62,90%

Унапређење и побољшање енергетске ефи

0001
71

424 Специјализоване услуге
Укупно програм.активн.
Укупно програм

0001
0501

0,21%
0,21%

Комуналне делатности

1102

Управљање/одржавање јавним осветљењ

0001
69

421 Стални трошкови

70

425 Текуће поправке и одржавање

71

511 Зграде и грађевински објекти
Укупно програм.активн.

0001

Укупно програм

1102

12.100.000,00

7.611.216,85

62,90%

Укупно функција

Функција 640

22.946.000,00

8.333.968,14

36,32%

Функција 760

2,19%
2,19%
2,40%

Здравство некласификовано на другом месту

Здравствена заштита

1801

Функционисање установа примарне здрав

0001
72

423 Услуге по уговору

72

463 Донације и трансфери ост.нивоима власти
Укупно програм.активн.

0001

95.000,00

94.936,71

100%

0,03%

1.000.000,00

555.885,61

56%

0,16%

1.095.000,00

650.822,32

59,44%

700.000,00

256.329,14

37%

700.000,00

256.329,14

36,62%

0,19%

Мртвозорство

0002
73

423 Услуге по уговору
Укупно програм.активн.

0002

0,07%
0,07%

Спровођење активности из области друшт

0003
74

463 Донације и трансфери ост.нивоима власти

1.342.000,00

0,00

0%

0%

74

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

2.000.000,00

600.000,00

30%

0,17%

3.342.000,00

600.000,00

17,95%

Укупно програм.активн.

0003

Укупно програм

1801

5.137.000,00

1.507.151,46

29,34%

Укупно функција

Функција 760

5.137.000,00

1.507.151,46

29,34%

14.000.000,00

6.161.370,00

44%

Функција 810

0,17%
0,43%
0,43%

Услуге рекреације и спорта

Развој спорта и омладине

1301

Подршка локалним спортским организациј

0001
75

481 Дотације невладиним организацијама

1,77%

Страна 8 od 17

Про Пр. Прој. Поз Ек.кл
г. ак.
.
1

2

3

4

Опис

5

Планирано

6

7

Укупно програм.активн.

0001

Извршено
8

Проценат
9

14.000.000,00

6.161.370,00

44,01%

9.000.000,00

6.241.506,49

69%

9.000.000,00

6.241.506,49

69,35%

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00 100,00%

Структура
10
1,77%

Подршка предшколском и школском спорт

0002
76

481 Дотације невладиним организацијама
Укупно програм.активн.

0002

1,79%
1,79%

Одржавање спортске инфраструктуре

0003
76-1

481 Дотације невладиним организацијама
Укупно програм.активн.

0003

100%

0,02%
0,02%

Укупно програм

1301

23.060.000,00

12.462.876,49

54,05%

Укупно функција

Функција 810

23.060.000,00

12.462.876,49

54,05%

400.000,00

0,00

0%

1.000.000,00

0,00

0%

0%

1.400.000,00

0,00

0,00%

0,00%

570.000,00

0,00

0%

0%

570.000,00

0,00

0,00%

0,00%

Функција 820

3,58%
3,58%

Услуге културе

Развој културе

1201

Функционисање локалних установа култур

0001
77

463 Донације и трансфери ост.нивоима власти

78

511 Зграде и грађевински објекти
Укупно програм.активн.

0001

0%

Унапређење система очувања и представ

0003
79

481 Дотације невладиним организацијама
Укупно програм.активн.

0003

Укупно програм

1201

1.970.000,00

0,00

0,00%

Укупно функција

Функција 820

1.970.000,00

0,00

0,00%

Функција 830

0,00%
0,00%

Услуге емитовања и издаваштва

1201

Развој културе

0004

Остваривање и унапређење јавног интере
80

423 Услуге по уговору

2.800.000,00

2.800.000,00

100%

0,81%

81

424 Специјализоване услуге

6.000.000,00

450.000,00

8%

0,13%

8.800.000,00

3.250.000,00

36,93%

Укупно програм.активн.

0004

Укупно програм

1201

8.800.000,00

3.250.000,00

36,93%

Укупно функција

Функција 830

8.800.000,00

3.250.000,00

36,93%

Функција 860

0,93%
0,93%
0,93%

Рекреација,спорт,култура и
вере,некласификовано на другом месту

1201

Развој културе

0001

Функционисање локалних установа култур

Страна 9 od 17

Про Пр. Прој. Поз Ек.кл
г. ак.
.
1

2

3

4
82

Опис

5

Планирано

6

7

511 Зграде и грађевински објекти
Укупно програм.активн.

0001

8

Проценат
9

Структура
10

31.300.000,00

0,00

0%

0%

31.300.000,00

0,00

0,00%

0,00%

Укупно програм

1201

31.300.000,00

0,00

0,00%

Укупно функција

Функција 860

31.300.000,00

0,00

0,00%

Функција 912

Основно образовање

1.000.000,00

381.386,50

38%

0,11%

1.000.000,00

381.386,50

38,14%

0,11%

50.781.329,00

16.711.451,64

33%

4,81%

50.781.329,00

16.711.451,64

32,91%

2002

Основно образовање

0002

ОШ"Е.Остојић"-"Обележавање 150 годин
83

Извршено

463 Донације и трансфери ост.нивоима власти
Укупно пројекат

0002

0,00%
0,00%

Функционисање основних школа

0001
84

463 Донације и трансфери ост.нивоима власти
Укупно програм.активн.

0001

Укупно програм

2002

51.781.329,00

17.092.838,14

33,01%

Укупно функција

Функција 912

51.781.329,00

17.092.838,14

33,01%

Функција 915

Основно образовање

0001

Функционисање основних школа
422 Трошкови путовања
Укупно програм.активн.

4,91%

0001

3.700.000,00

1.492.780,00

40%

3.700.000,00

1.492.780,00

40,35%

0,43%
0,43%

Укупно програм

2002

3.700.000,00

1.492.780,00

40,35%

Укупно функција

Функција 915

3.700.000,00

1.492.780,00

40,35%

3.000.000,00

0,00

0%

3.000.000,00

0,00

0,00%

0,00%

49.131.350,00

16.133.823,83

33%

4,64%

49.131.350,00

16.133.823,83

32,84%

52.131.350,00

16.133.823,83

30,95%

Функција 920

0,43%
0,43%

Средње образовање

2003

Средње образовање

0003

Изградња учионице за ветеринаре и опре
88

4,91%

Специјално основно образовање

2002

86

4,81%

463 Донације и трансфери ост.нивоима власти
Укупно пројекат

0003

0%

Функционисање средњих школа

0001
89

463 Донације и трансфери ост.нивоима власти
Укупно програм.активн.
Укупно програм

0001
2003

4,64%
4,64%

Страна 10 od 17

Про Пр. Прој. Поз Ек.кл
г. ак.
.
1

2

3

4

Опис

5

Планирано

6

7
Функција 920

Укупно функција
глава 3.1

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

Функција 820

Услуге културе

1201

Развој културе

0016

Чигра

Извршено
8

Проценат
9

52.131.350,00

16.133.823,83

30,95%

Структура
10
4,64%

90

421 Стални трошкови

10.000,00

0,00

0%

0%

91

422 Трошкови путовања

30.000,00

0,00

0%

0%

92

423 Услуге по уговору

145.000,00

0,00

0%

0%

93

424 Специјализоване услуге

80.000,00

0,00

0%

0%

94

426 Материјал

35.000,00

0,00

0%

0%

300.000,00

0,00

0,00%

60.000,00

0,00

0%

60.000,00

0,00

0,00%

0,00%

43.000,00

6.000,00

14%

0,00%

7.000,00

0,00

0%

0%

50.000,00

6.000,00

Укупно пројекат

0016

0,00%

Месец завичаја

0017
95

423 Услуге по уговору
Укупно пројекат

0017

0%

150 година Народне библиотеке Пожега

0020
96

423 Услуге по уговору

97

424 Специјализоване услуге
Укупно пројекат

0020

12,00%

0,00%

Функционисање локалних установа култур

0001
98

411 Плате и додаци запослених

8.849.000,00

4.343.356,73

49%

1,25%

99

412 Социјални доприноси на терет послодавца

1.584.000,00

744.885,58

47%

0,21%

100

413 Накнаде у натури

0,00

0,00

0%

0%

101

414 Социјална давања запосленим

50.000,00

0,00

0%

0%

102

415 Накнаде за запослене

0,00

0,00

0%

0%

103

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи

605.000,00

387.011,44

64%

0,11%

104

421 Стални трошкови

965.000,00

505.539,48

52%

0,15%

105

422 Трошкови путовања

100.000,00

15.381,00

15%

0,00%

106

423 Услуге по уговору

780.000,00

155.605,91

20%

0,04%

107

425 Текуће поправке и одржавање

100.000,00

23.452,00

23%

0,01%

108

426 Материјал

280.000,00

105.477,13

38%

0,03%

110

482 Порези обавезне таксе и казне

5.000,00

4.982,50

100%

0,00%

111

512 Машине и опрема

150.000,00

25.990,00

17%

0,01%

112

515 Нематеријална имовина

499.000,00

80.044,10

16%

0,02%

Страна 11 od 17

Про Пр. Прој. Поз Ек.кл
г. ак.
.
1

2

3

4
109

Опис

5

Планирано

6

7

465 Остале дотације и трансфери
Укупно програм.активн.

0001

Проценат

8

9

973.000,00

388.887,93

40%

14.940.000,00

6.780.613,80

45,39%

Структура
10
0,11%
1,95%

Јачање културне продукције и уметничког

0002
113

421 Стални трошкови

2.000,00

0,00

0%

0%

114

423 Услуге по уговору

85.000,00

30.297,50

36%

0,01%

115

424 Специјализоване услуге

395.000,00

54.450,00

14%

0,02%

116

426 Материјал

30.000,00

0,00

0%

0%

512.000,00

84.747,50

16,55%

Укупно програм.активн.

0,02%

1201

15.862.000,00

6.871.361,30

43,32%

Укупно функција

Функција 820

15.862.000,00

6.871.361,30

43,32%

1,98%

Укупно глава

глава 3.

15.862.000,00

6.871.361,30

43,32%

1,98%

глава 3.2

СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Функција 860

Рекреација,спорт,култура и
вере,некласификовано на другом месту

Развој културе

0007

Магленијада
117

0002

Укупно програм

1201

423 Услуге по уговору
Укупно пројекат

0007

1,98%

500.000,00

452.417,90

90%

0,13%

500.000,00

452.417,90

90,48%

0,13%

165.000,00

0,00

0%

0%

5.000,00

0,00

0%

0%

170.000,00

0,00

0,00%

200.000,00

0,00

0%

0%

25.000,00

0,00

0%

0%

225.000,00

0,00

0,00%

265.000,00

0,00

0%

265.000,00

0,00

0,00%

500.000,00

0,00

0%

500.000,00

0,00

0,00%

Деци фест

0008
118

423 Услуге по уговору

119

426 Материјал
Укупно пројекат

0008

0,00%

Реци ХИП реци ХОП - фестивал

0009
120

423 Услуге по уговору

121

426 Материјал
Укупно пројекат

0009

0,00%

Панк парада - фестивал

0010
122

423 Услуге по уговору
Укупно пројекат

0010

0%
0,00%

Поток

0011
123

423 Услуге по уговору
Укупно пројекат

0012

Извршено

0011

0%
0,00%

Пожезија

Страна 12 od 17

Про Пр. Прој. Поз Ек.кл
г. ак.
.
1

2

3

4
124

Опис

5

Планирано

6

7

423 Услуге по уговору
Укупно пројекат

0012

Извршено
8

Проценат
9

Структура
10

100.000,00

0,00

0%

100.000,00

0,00

0,00%

300.000,00

0,00

0%

300.000,00

0,00

0,00%

30.000,00

0,00

0%

0%

250.000,00

102.514,00

41%

0,03%

280.000,00

102.514,00

36,61%

0,03%

0%
0,00%

Џез везе

0013
125

423 Услуге по уговору
Укупно пројекат

0013

0%
0,00%

Оснивање позоришне аматерске трупе

0014
126

422 Трошкови путовања

127

423 Услуге по уговору
Укупно пројекат

0014

Дечји драмски студио

0015
128

422 Трошкови путовања

20.000,00

0,00

0%

0%

129

423 Услуге по уговору

80.000,00

55.000,00

69%

0,02%

100.000,00

55.000,00

55,00%

0,02%

1.400.000,00

1.400.000,00

100%

0,40%

1.400.000,00

1.400.000,00

100,00%

0,40%

13.893.000,00

5.921.290,67

43%

1,70%

2.487.000,00

1.015.574,02

41%

0,29%

0,00

0,00

0%

0%

70.000,00

0,00

0%

0%

Укупно пројекат

0015

Обележавање дана општине

0019
130

423 Услуге по уговору
Укупно пројекат

0019

Функционисање локалних установа култур

0001
131

411 Плате и додаци запослених

132

412 Социјални доприноси на терет послодавца

133

413 Накнаде у натури

134

414 Социјална давања запосленим

135

415 Накнаде за запослене

216.000,00

0,00

0%

0%

136

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи

150.000,00

0,00

0%

0%

137

421 Стални трошкови

1.900.000,00

1.259.512,28

66%

0,36%

138

422 Трошкови путовања

68.000,00

27.790,00

41%

0,01%

139

423 Услуге по уговору

1.380.000,00

917.189,37

66%

0,26%

140

425 Текуће поправке и одржавање

1.000.000,00

154.185,45

15%

0,04%

141

426 Материјал

795.000,00

406.653,14

51%

0,12%

143

482 Порези обавезне таксе и казне

35.000,00

0,00

0%

0%

144

511 Зграде и грађевински објекти

500.000,00

0,00

0%

0%

145

512 Машине и опрема

500.000,00

37.250,00

7%

0,01%

146

523 Залихе робе за даљу продају

0,00

0,00

0%

0%

142

465 Остале дотације и трансфери

1.528.000,00

536.937,34

35%

0,15%

Страна 13 od 17

Про Пр. Прој. Поз Ек.кл
г. ак.
.
1

2

3

4

Опис

5

Планирано

6

7

Укупно програм.активн.

0001

Извршено
8

Проценат
9
41,91%

Структура
10
2,95%

24.522.000,00

10.276.382,27

50.000,00

24.600,00

49%

0,01%

430.000,00

229.553,14

53%

0,07%

1.000.000,00

254.361,40

25%

0,07%

55.000,00

9.131,93

17%

0,00%

100.000,00

0,00

0%

0%

1.635.000,00

517.646,47

31,66%

29.997.000,00

12.803.960,64

42,68%

30.000,00

0,00

0%

0%

200.000,00

67.423,30

34%

0,02%

Јачање културне продукције и уметничког

0002
148

422 Трошкови путовања

149

423 Услуге по уговору

150

424 Специјализоване услуге

151

426 Материјал

152

512 Машине и опрема
Укупно програм.активн.
Укупно програм

0002
1201

0,15%
3,68%

Развој спорта и омладине

1301

Спровођење омладинске политике

0005
153

422 Трошкови путовања

154

423 Услуге по уговору

155

424 Специјализоване услуге

50.000,00

0,00

0%

0%

156

426 Материјал

20.000,00

3.213,74

16%

0,00%

157

512 Машине и опрема

50.000,00

10.500,00

21%

0,00%

350.000,00

81.137,04

23,18%

350.000,00

81.137,04

23,18%

Укупно програм.активн.

0005

0,02%

Укупно програм

1301

Укупно функција

Функција 860

30.347.000,00

12.885.097,68

42,46%

3,70%

Укупно глава

глава 3.

30.347.000,00

12.885.097,68

42,46%

3,70%

глава 3.4

ДЕЧЈИ ВРТИЋ

Функција 911

Предшколско образовање

0,02%

Прешколско васпитање

2001

Функционисање предшколских установа

0001
158

411 Плате и додаци запослених

86.099.000,00

40.432.771,94

47%

11,63%

159

412 Социјални доприноси на терет послодавца

15.473.000,00

6.934.221,40

45%

1,99%

160

413 Накнаде у натури

100.000,00

24.661,11

25%

0,01%

161

414 Социјална давања запосленим

570.000,00

434.842,25

76%

0,13%

162

415 Накнаде за запослене

1.500.000,00

614.025,77

41%

0,18%

163

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи

700.000,00

361.668,78

52%

0,10%

164

421 Стални трошкови

12.000.000,00

6.596.527,22

55%

1,90%

165

422 Трошкови путовања

290.000,00

50.441,00

17%

0,01%

Страна 14 od 17

Про Пр. Прој. Поз Ек.кл
г. ак.
.
1

2

3

4

Опис

5

Планирано

6

7

Проценат

Структура

8

9

10

1.915.000,00

812.217,55

42%

0,23%

700.000,00

293.272,00

42%

0,08%

1.042.000,00

376.404,32

36%

0,11%

15.500.000,00

4.944.946,94

32%

1,42%

60.000,00

3.390,00

6%

0,00%

166

423 Услуге по уговору

167

424 Специјализоване услуге

168

425 Текуће поправке и одржавање

169

426 Материјал

171

482 Порези обавезне таксе и казне

172

512 Машине и опрема

1.000.000,00

11.998,00

1%

0,00%

170

465 Остале дотације и трансфери

6.753.000,00

2.739.048,76

41%

0,79%

143.702.000,00

64.630.437,04

44,98%

Укупно програм.активн.

0001

18,58%

Укупно програм

2001

143.702.000,00

64.630.437,04

44,98% 18,58%

Укупно функција

Функција 911

143.702.000,00

64.630.437,04

44,98%

18,58%

Укупно глава

глава 3.

143.702.000,00

64.630.437,04

44,98%

18,58%

глава 3.7

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Функција 160

Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту

Локална самоуправа

0602

Функционисање месних заједница

0002
173

421 Стални трошкови

1.187.734,00

361.285,05

30%

0,10%

174

423 Услуге по уговору

216.000,00

20.000,00

9%

0,01%

175

424 Специјализоване услуге

260.000,00

0,00

0%

0%

175-1

425 Текуће поправке и одржавање

13.757.000,00

2.663.230,93

19%

0,77%

176

426 Материјал

330.000,00

94.896,57

29%

0,03%

177

483 Новчане казне и пенали по решењу судова
и суд.тел
Укупно програм.активн.
0002

259.773,00

140.093,45

54%

0,04%

16.010.507,00

3.279.506,00

20,48%

0602

16.010.507,00

3.279.506,00

20,48%

Укупно функција

Функција 160

16.010.507,00

3.279.506,00

20,48%

0,94%

Укупно глава

глава 3.

16.010.507,00

3.279.506,00

20,48%

0,94%

0%

глава 3.8

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Функција 473

Туризам

Развој туризма

0004

Квалификационо предтакмичење младих
178

0,94%

Укупно програм

1502

423 Услуге по уговору
Укупно пројекат

0002

Извршено

0004

700.000,00

0,00

0%

700.000,00

0,00

0,00%

0,94%

0,00%

Промоција туристичке понуде

Страна 15 od 17

Про Пр. Прој. Поз Ек.кл
г. ак.
.
1

2

3

4

Опис

5

Планирано

6

7

179

411 Плате и додаци запослених

180

Извршено
8

Проценат
9

Структура
10

2.938.000,00

1.401.884,18

48%

0,40%

412 Социјални доприноси на терет послодавца

526.000,00

240.909,78

46%

0,07%

181

421 Стални трошкови

280.000,00

167.915,76

60%

0,05%

182

422 Трошкови путовања

400.000,00

96.898,50

24%

0,03%

183

423 Услуге по уговору

3.270.000,00

1.846.563,24

56%

0,53%

184

425 Текуће поправке и одржавање

50.000,00

0,00

0%

0%

185

426 Материјал

80.000,00

26.588,62

33%

0,01%

187

482 Порези обавезне таксе и казне

20.000,00

0,00

0%

0%

187

512 Машине и опрема

50.000,00

5.659,00

11%

0,00%

186

465 Остале дотације и трансфери

323.000,00

110.112,00

34%

0,03%

7.937.000,00

3.896.531,08

49,09%

Укупно програм.активн.

0002

1,12%

Укупно програм

1502

8.637.000,00

3.896.531,08

45,11%

Укупно функција

Функција 473

8.637.000,00

3.896.531,08

45,11%

1,12%

Укупно глава

глава 3.

8.637.000,00

3.896.531,08

45,11%

1,12%

925.363.600,00

339.913.979,83

45,11%

97,74%

РАЗДЕО 3

Укупно раздео

РАЗДЕО 4

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Функција 110

Извршни и законодавни органи,финансијски и
фискални послови

2101

Политички систем локалне самоуправе

0001

Функционисање скупштине
188

411 Плате и додаци запослених

189

412 Социјални доприноси на терет послодавца

190

417 Судијски и посланицки додатак

191

422 Трошкови путовања

192

423 Услуге по уговору

194
193

1,12%

2.636.000,00

1.090.603,77

41%

0,31%

472.000,00

187.038,55

40%

0,05%

0,00

0,00

0%

0%

50.000,00

0,00

0%

0%

4.300.000,00

1.353.185,68

31%

0,39%

481 Дотације невладиним организацијама

560.000,00

0,00

0%

0%

465 Остале дотације и трансфери

290.000,00

112.822,88

39%

0,03%

8.308.000,00

2.743.650,88

33,02%

Укупно програм.активн.

0001

0,79%

Укупно програм

2101

8.308.000,00

2.743.650,88

33,02%

Укупно функција

Функција 110

8.308.000,00

2.743.650,88

33,02%

0,79%

8.308.000,00

2.743.650,88

33,02%

0,79%

Укупно раздео

РАЗДЕО 5

РАЗДЕО 4

0,79%

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Страна 16 od 17

Про Пр. Прој. Поз Ек.кл
г. ак.
.
1

2

3

4

Опис

5

Планирано

6
Функција 130

7

Извршено
8

Проценат
9

Структура
10

Опште услуге

0602

Локална самоуправа

0004

Општинско правобранилаштво
195

411 Плате и додаци запослених

196

412 Социјални доприноси на терет послодавца

197

3.096.000,00

1.423.231,39

46%

0,41%

554.000,00

244.399,67

44%

0,07%

414 Социјална давања запосленим

15.000,00

0,00

0%

0%

198

415 Накнаде за запослене

50.000,00

7.811,67

16%

0,00%

199-1

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи

112.000,00

0,00

0%

0%

199

421 Стални трошкови

25.000,00

8.003,97

32%

0,00%

200

422 Трошкови путовања

10.000,00

0,00

0%

0%

201

423 Услуге по уговору

70.000,00

0,00

0%

0%

202

425 Текуће поправке и одржавање

16.400,00

16.400,00

100%

0,00%

203

426 Материјал

150.000,00

60.648,78

40%

0,02%

205

512 Машине и опрема

50.000,00

0,00

0%

0%

204

465 Остале дотације и трансфери

340.000,00

128.561,47

38%

0,04%

Укупно програм.активн.

0004

4.488.400,00

1.889.056,95

42,09%

0,54%

Укупно програм

0602

4.488.400,00

1.889.056,95

42,09%

Укупно функција

Функција 130

4.488.400,00

1.889.056,95

42,09%

0,54%

4.488.400,00

1.889.056,95

42,09%

0,54%

Укупно раздео

РАЗДЕО 5

УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОДИ:

946.819.000,00

0,54%

347.790.241,97 36,73% 100,00%

Страна 17 od 17

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДЛОГ

ОДЛУКА
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЗА 2019.ГОДИНУ

СЕПТЕМБАР 2019.

На основу члана 30. тачке 2. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС» број 9/2002), члана 47. и 63.Закона о буџетском систему («Службени
гласник РС»број 54/2009…31/2019) и члана 105. Статута општине Пожега
(«Службени лист општине Пожега» број 2/08), Скупштина општине Пожега на
седници одржаној дана ___________2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЗА 2019.ГОДИНУ

Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету општине Пожега за 2019. годину мења се и гласи:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања остварени по
основу продаје нефинансијске имовине
937.670.000 динара
1. средства из буџета
925.591.000 динара
2. додатни приходи
12.079.000 динара
Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине
962.098.000 динара
1. расходи и издаци из буџета
950.019.000 динара
2. расходи и издаци из додатних прихода 12.079.000 динара
Буџетски суфицит-дефицит
Издаци за набавку финансијске имовине
(у циљу спровођења јавних политика)
Укупни фискални суфицит-дефицит
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
и задуживања
Пренети вишак прихода
Издаци за набавку финансијске имовине и
отплату главнице дуга
Нето финансирање

-24.428.000 динара
0 динара
-24.428.000 динара

0 динара
41.778.000 динара
17.350.000 динара
24.428.000 динара

Члан 2.
Члан 2. Одлуке о допунском буџету општине Пожега за 2019. годину мења се и
гласи:

Приходи и примања и расходи и издаци остварени по основу продаје
нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и
примања, расхода и издатака:

1.

Економска
класификација
2.

Износ
3.

А.РАЧУН
ПРИХОДА
И
ПРИМАЊА
ОД
ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА
НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ

7+8

937.670.000

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Текући приходи:
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак,добит и капиталне добитке
1.2. Порез на фонд зарада
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на добра и услуге
1.5. Други порези
2. Непорески приходи, од чега:
2.1. Приходи од имовине
2.2. Приходи од продаје добара и услуга

7
71
711
712
713
714
716
74
741
742

883.725.000
556.761.000
411.050.000
10.000
96.500.000
18.701.000
30.500.000
66.784.000
10.500.000
40.834.000

од тога:сопствени приходи индирект.буџ.корисника

2.3. Новчане казне
2.4 Капитални добровољни трансфери
2.5. Мешовити и неодређени приходи
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода
4. Донације

8.334.000

743
744
745
771+772
731+732

7.150.000
7.300.000
1.000.000
500.000
20.550.000

Донације индиректних буџетских корисника

5. Трансфери

0

733

239.130.000

од тога:трансфери од др. нивоа власти индир.корисн.

6. Примања од продаје нефинансијске имовине

8

од тога:примања од продаје неф.имовине индир.корисн.

53.945.000
3.745.000

II УКУПНИ РАСХОДИ ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ

4+5

962.098.000

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Текући расходи:
1. Расходи за запослене

4
41

811.729.000
211.841.000

од тога из средстава индиректних буџ.корисника

2. Коришћење услуга и роба

282.000

42

од тога из средстава индиректних буџ.корисника

3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Издаци за социјалну заштиту
6. Остали расходи

44
45
47
48+49

од тога из средстава индиректних буџ.корисника

7. Трансфери

1.200.000
10.750.000
29.266.000
73.257.700
30.000

46

од тога из средстава индиректних буџ.корисника

8. Издаци за нефинансијску имовину

347.354.600
5.332.000

138.059.700
4.245.000

5

од тога из средстава индиректних буџ.корисника

150.369.000
2.190.000

III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)

(7+8)-(4+5)

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
IV ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ
V ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања од домаћих задуживања
2. Примања од иностраног задуживања
VI НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХ.ГОДИНЕ
VII НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
2. Отплата главнице страним кредиторима
IX НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V+VI-VII-VIII= -III)

92
91
911
912
3
62
61
611
612

-24.428.000

0
0
0
0
41.778.000
6.000.000
11.350.000
11.350.000
0
24.428.000

Члан 3.
у Билансу прихода и расхода врше се следеће

У члану 22. – ПРИХОДИ
измене:
-733150 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина
износ „217.380.000“ замењује се износом „239.130.000“.
Члан 4.
У члану 22. – РАСХОДИ у Билансу прихода и расхода врше се следеће
измене:
-411000 Плате и додаци запослених износ „171.947.000“ замењује се износом
„173.357.000“;
-412000 Социјални доприноси на терет послодавца износ „30.974.000“
замењује се износом „31.314.000“;
-422000 Трошкови путовања износ „50.208.000“ замењује се износом
„70.208.000“.
Члан 5.
У Посебном делу буџета врше се следеће измене:
-функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, позиција 42, економска класификација 422
Трошкови путовања износ „45.000.000“ замењује се износом „65.000.000“;
-глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001
Предшколско васпитање, програмска активност 0001 Функционисање предшколских
установа, позиција 158, економска класификација 411 Плате и додаци запослених
износ „86.099.000“ замењује се износом „87.509.000“;
-глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001
Предшколско васпитање, програмска активност 0001 Функционисање предшколских
установа, позиција 159, економска класификација 412 Социјални доприноси на терет
послодавца износ „15.473.000“ замењује се износом „15.813.000“.
Члан 6.
Изменама у члану 3. 4. и 5. ове Одлуке извршиће се одговарајуће измене
збирова у Билансу прихода и расхода буџета и распореду прихода по функцијама,
главама , програмима, програмским активностима, пројектима и разделима буџета.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
листу општине Пожега».

01 број _______________ године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Председник,
Верица Богићевић

OБРАЗЛОЖЕЊЕ

У прилогу акта достављамо вам текст Предлога Одлуке о ребалансу буџета
општине Пожега за 2019. годину.
На приходној страни буџета повећани су трансфери од републичког буџета у
износу од 21.750.000,00 динара, а на расходној страни су повећана средства за
трошкове јавног превоза 20.000.000,00 динара и за зараде у Дечјем вртићу
1.750.000,00 динара.
Пратећи извршење буџета општине Пожега за период јануар-август 2019.
године процењујемо да апропријација планирана за трошкове јавног превоза неће
бити довољна за наведене трошкове у задњем кварталу 2019. године.
Са превозником „Либертас“Ивањица закључен је оквирни споразум на износ
од 60.000.000,00 динара и на основу њега су до сада закључена два уговора на
износе од 19.000.000,00 динара и 16.777.584,60 динара. Постоји могућност
закључења новог уговора на износ од 20.000.000,00 динара.
Процењујемо да ће додатна средства у износу од 20.000.000,00 динара бити
довољна за трошкове јавног превоза за период септембар-новембар 2019. године и
да ћемо додатна средства обезбедити из републичког буџета.
Дечји вртић „Олга Јовичић Рита“ истакло је у свом захтеву потребу да се
заснује радни однос са пет нових радника, и то три васпитача ради реализовања
васпитно образовног рада у мешовитим групама у издвојеним одељењима у
Средњој Добрињи, Засељу и Горобиљу, једна медицинска сестра-васпитач за децу
јасленог узраста у Прилипцу и једна медицинска сестра за превентивно-здравствену
заштиту и негу.
За зараде ових радника до краја године неопходно је обезбедити додатних
1.750.000,00 динара, а средства се могу реализовати након добијања сагласности
Министарства финансија за проширење масе средстава за плате.
У складу са наведеним је урађен предлог овог ребаланса, па предлажемо
Скупштини општине Пожега да размотри текст Предлога Одлуке о ребалансу
буџета општине Пожега за 2019.године и усвоји га као у приложеном тексту.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Ђорђе Никитовић

1.ПРИХОДИ
Класификација

Опис

1

2

321

Утврђивање резултата пословања

321120

Вишак или мањак прихода

321310

Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.

Ukupno

321

Утврђивање резултата пословања

711

Порез на доходак,добит и капиталне добитке

711110

Порез на зараде

711120

Порез на приходе од самосталних делатности

711140

Порез на приходе од имовине

711180

Самодоприноси

711190

Порез на друге приходе

Ukupno

711

Планирано
3

3.645.000,00
38.133.000,00

41.778.000,00

337.000.000,00
48.000.000,00
1.000.000,00
50.000,00

Порез на доходак,добит и капиталне добитке

25.000.000,00

411.050.000,00

712

Порез на фонд зарада

712110

Порез на фонд зарада

10.000,00

Порез на фонд зарада

10.000,00

Ukupno

712

713

Порез на имовину

713120

Порез на имовину

713310

Порез на наслеђе и поклон

713420

Порез на капиталне трансакције

Ukupno

713

78.000.000,00

Порез на добра и услуге

714510

Порези на моторна возила

714540

Накнада за коришћење добара од опстег интереса

714550

Концесионе накнаде и боравишне таксе

714560

Општинске и градске накнаде

714

Порез на добра и услуге

716

Други порези

716110

Комунална такса на фирму

Ukupno

716

Донације од међународних организација

732150

Текуће донације у корист нивоа општина

732250

Капиталне донације од међународих организација

732

17.000.000,00
1.000.000,00
700.000,00
1.000,00

18.701.000,00

30.500.000,00

30.500.000,00

Други порези

732

Ukupno

14.000.000,00

96.500.000,00

Порез на имовину

714

Ukupno

4.500.000,00

Донације од међународних организација

Стр. 1

250.000,00
20.300.000,00

20.550.000,00

Класификација

Опис

1

2

733

Трансфери од других нивоа власти

733150

Текући трансфери од др.нивоа власти у корист општи

733250

Капитални трансфери у корист нивоа општина

Ukupno

733

Трансфери од других нивоа власти

741

Приходи од имовине

741510

Накнада за коришћење природних добара

741520

Накнада за коришћење шумског и пољ.земљишта

741530

Накнада за коришћење простора и грађевинског зем

Ukupno

741

Планирано
3

239.130.000,00
1.200.000,00

240.330.000,00

6.000.000,00
500.000,00
4.000.000,00

10.500.000,00

Приходи од имовине

742

Приходи од продаје добара и услуга

742150

Приходи од продаје добара и услуга или закупа

742250

Таксе у корист нивоа општина

1.500.000,00

742350

Приходи општинских органа управе

1.000.000,00

Ukupno

742

Приходи од продаје добара и услуга

743

Новчане казне и одузета имовинска корист

743320

Приход од новч.казни за прекрсаје у саобраћају

743350

Приходи од новцаних казни у корист нивоа општина

743920

Остале новцане казне,пенали И приходи

Ukupno

743

Новчане казне и одузета имовинска корист

30.000.000,00

32.500.000,00

7.000.000,00
100.000,00
50.000,00

7.150.000,00

744

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

744150

Текуци добровољни трансфери од физицких И правн

2.300.000,00

744250

Капитални добровољни трансфери од физичких и пра

5.000.000,00

Ukupno

744

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

745

Мешовити и неодређени приходи

745150

Месовити и неодређени приходи у корист нивоа општ

Ukupno

745

Мешовити и неодређени приходи

7.300.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

772

Меморандумске ставке из претходне године

772110

Меморандумске ставке из претходне године

500.000,00

Меморандумске ставке из претходне године

500.000,00

Ukupno

772

811

Примања од продаје непокретности

811150

Примања од продаје непокретности у корист нивоа оп

Ukupno

811

Примања од продаје непокретности

813

Примања од продаје осталих основних средстава

813150

Примања од продаје осталих основних средстава

Стр. 2

50.200.000,00

50.200.000,00

0,00

Класификација

Опис

1

Ukupno

2

813

Примања од продаје осталих основних средстава

УКУПНО ПРИХОДИ:

Стр. 3

Планирано
3

0,00
968.569.000,00

1.РАСХОДИ
Економска
класификација

Опис

1

Из буџета

2

3

41

Расходи за запослене

411

Плате и додаци запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Додатни
приходи
4

Укупно
5

173.357.000,00

0,00

173.357.000,00

31.314.000,00

0,00

31.314.000,00

100.000,00

44.000,00

144.000,00

Социјална давања запосленим

1.655.000,00

208.000,00

1.863.000,00

415

Накнаде за запослене

3.016.000,00

10.000,00

3.026.000,00

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

2.117.000,00

20.000,00

2.137.000,00

211.559.000,00

282.000,00

211.841.000,00

Свега

41

Расходи за запослене

42

Коришћење услуга и роба

421

Стални трошкови

38.944.734,00

1.545.000,00

40.489.734,00

422

Трошкови путовања

70.208.000,00

377.000,00

70.585.000,00

423

Услуге по уговору

76.962.415,00

1.645.000,00

78.607.415,00

424

Специјализоване услуге

65.938.000,00

950.000,00

66.888.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

66.065.400,00

120.000,00

66.185.400,00

426

Материјал

24.053.800,00

695.000,00

24.748.800,00

342.172.349,00

5.332.000,00

347.504.349,00

Свега

42

Коришћење услуга и роба

44

Отплата камата

441

Отплате домаћих камата

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

Отплата камата

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

Свега

44

45

Субвенције

451

Субвенције јавним нефинансијским пред.

10.750.000,00

0,00

10.750.000,00

Субвенције

10.750.000,00

0,00

10.750.000,00

116.429.679,00

4.245.000,00

120.674.679,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

Свега

45

46

Донације и трансфери

463

Донације и трансфери ост.нивоима власти

464

Донације и трансфери орг.обав.осиг.

465

Остале дотације и трансфери

15.968.000,00

0,00

15.968.000,00

Донације и трансфери

133.897.679,00

4.245.000,00

138.142.679,00

Свега

46

47

Права из социјалног осигура

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

29.292.125,00

0,00

29.292.125,00

Права из социјалног осигура

29.292.125,00

0,00

29.292.125,00

Свега
48

47

Остали расходи
Стр. 1

Економска
класификација

Опис

1

Из буџета

2

3

481

Дотације невладиним организацијама

482

Порези обавезне таксе и казне

483

Додатни
приходи
4

Укупно
5

33.370.000,00

0,00

33.370.000,00

1.540.000,00

30.000,00

1.570.000,00

Новчане казне и пенали по решењу судова и

16.876.577,00

0,00

16.876.577,00

484

Накнада штете услед елем.непогода

20.100.000,00

0,00

20.100.000,00

485

Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

73.286.577,00

30.000,00

73.316.577,00

Свега

48

Остали расходи

49

Админ.транс.из буџета

499

Средства резерве-стална

450.000,00

0,00

450.000,00

499

Средства резерве-текућа

170.270,00

0,00

170.270,00

Админ.транс.из буџета

620.270,00

0,00

620.270,00

137.100.000,00

50.000,00

137.150.000,00

10.580.000,00

640.000,00

11.220.000,00

Свега

49

51

Основна средства

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина

499.000,00

0,00

499.000,00

Основна средства

148.179.000,00

690.000,00

148.869.000,00

Свега

51

52

Залихе

523

Залихе робе за даљу продају

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

Залихе

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

Свега

52

54

Природна имовина

541

Земљиште

262.000,00

0,00

262.000,00

Природна имовина

262.000,00

0,00

262.000,00

Свега

54

61

Отплата главнице

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

11.350.000,00

0,00

11.350.000,00

Отплата главнице

11.350.000,00

0,00

11.350.000,00

Свега

61

62

Набавка финансијске имовин

621

Набавка домаће финансијске имовине

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

Набавка финансијске имовин

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

12.079.000,00

980.648.000,00

Свега

62

968.569.000,00

УКУПНО РАСХОДИ:

Стр. 2

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА
Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6
РАЗДЕО 1

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Функција 110 Извршни и законодавни
органи,финансијски и фискални
послови
Политички систем локалне самоуправе

2101

Функционисање извршних органа

0002
1

411

Плате и додаци запослених

2

412

3

2.773.000,00

2.773.000,00

Социјални доприноси на терет послодавца

496.000,00

496.000,00

415

Накнаде за запослене

250.000,00

250.000,00

4

421

Стални трошкови

75.000,00

75.000,00

5

422

Трошкови путовања

50.000,00

50.000,00

6

423

Услуге по уговору

1.380.000,00

1.380.000,00

7

425

Текуће поправке и одржавање

100.000,00

100.000,00

8

426

Материјал

200.000,00

200.000,00

9

465

Остале дотације и трансфери

305.000,00

305.000,00

Порези обавезне таксе и казне

20.000,00

20.000,00

5.649.000,00

5.649.000,00

10 482

Извори финансирања за прог.акт. 0002
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0002

Извори финансирања за програм

2101

5.649.000,00

5.649.000,00

Укупно

5.649.000,00

Функција 110

5.649.000,00

5.649.000,00
0,00

5.649.000,00

РАЗДЕО 1
5.649.000,00

01 Приходи из буџета

РАЗДЕО 2

0,00

Функција 110

01 Приходи из буџета

РАЗДЕО 1

Укупно

5.649.000,00
5.649.000,00

5.649.000,00

Укупно програм

Извор финансирања за

0,00

2101

01 Приходи из буџета

Извори финансирања за

5.649.000,00

5.649.000,00

5.649.000,00

0,00

5.649.000,00

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Функција 110 Извршни и законодавни
органи,финансијски и фискални
послови
Политички систем локалне самоуправе

2101

Функционисање извршних органа

0002
12 422

Трошкови путовања

11 423

Услуге по уговору

10.000,00

10.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.010.000,00

3.010.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0002
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0002

Стр. 1

3.010.000,00

0,00

3.010.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Извори финансирања за програм

2101

3.010.000,00

3.010.000,00

Укупно

3.010.000,00

Функција 110

0,00

3.010.000,00

3.010.000,00
0,00

3.010.000,00

РАЗДЕО 2
3.010.000,00

01 Приходи из буџета

РАЗДЕО 3

3.010.000,00

Функција 110

01 Приходи из буџета

РАЗДЕО 2

Укупно

9

3.010.000,00

Укупно програм

Извор финансирања за

8

Укупно

2101

01 Приходи из буџета

Извори финансирања за

Додатни
приходи

3.010.000,00

3.010.000,00

0,00

3.010.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

Функција 090 Социјална заштита
некласификована на другом месту
Локални економски развој

1501

Мере активне политике запошљавања

0002
13 464

Донације и трансфери орг.обав.осиг.

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

Ова апропријација се користи за:
дотације Националној служби за
запошљавање
Извори финансирања за прог.акт. 0002
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0002

Извори финансирања за програм

1.500.000,00

0,00

1501
1.500.000,00

1.500.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм

1.500.000,00

1501

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

Социјална и дечја заштита

0901

Помоћ у кући старим и инвалидним лицима

0008
14 463

Донације и трансфери ост.нивоима власти

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

Извори финансирања за пројекат 0008
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0008

1.050.000,00

0,00

1.050.000,00

Социјалне помоћи

0001
15 463

Донације и трансфери ост.нивоима власти
Ова апропријација се односи на:
тренутне социјалне помоћи

Стр. 2

7.000.000,00

7.000.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

16 472

Средства
из буџета

6

7

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Додатни
приходи
8

Укупно
9

26.592.125,00

26.592.125,00

Ова апропријација се користи за:
1.200.000

-превоз соц.угрожене деце
-бесплатни уџбеници

950.000

-ученичке награде

450.000

-студентске награде

1.526.125

-новорођенчад

4.000.000

-ђаци прваци

1.300.000

-Решавање стамбених потреба избеглих 16.966.000
200.000

и расељених лица
-Једнократне помоћи
Извори финансирања за прог.акт. 0001

33.592.125,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

33.592.125,00

33.592.125,00

0,00

33.592.125,00

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

0004
17 423

Услуге по уговору

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

Ова апропријација се користи за
исплату личних пратилаца за децу
ометену у развоју
Извори финансирања за прог.акт. 0004
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0004

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

Активности Црвеног крста

0005
18 481

Дотације невладиним организацијама

4.800.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0005
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0005

Извори финансирања за програм

0,00

4.800.000,00

0901
46.442.125,00

46.442.125,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм

4.800.000,00

0901

46.442.125,00

0,00

46.442.125,00

Локална самоуправа

0602

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0001
19 463

Донације и трансфери ост.нивоима власти

1.725.000,00

Ова апропријација се користи за:
-Опрема Центра

460.000

-Текући тршкови социјалног становања

800.000

-Инв.одрж.објеката соц.становања

465.000

Стр. 3

1.725.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Извори финансирања за прог.акт. 0001
1.725.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

1.725.000,00

1.725.000,00

0,00

1.725.000,00

Функционисање националних савета националних мањина

0007
20 472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

Ова апропријација се користи за:
Реализацију акционог плана за Роме
Извори финансирања за прог.акт. 0007
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0007

Извори финансирања за програм

700.000,00

2.425.000,00

2.425.000,00

Укупно програм

700.000,00

0602

01 Приходи из буџета

2.425.000,00

0602

Извори финансирања за

0,00

0,00

2.425.000,00

Функција 090

01 Приходи из буџета

50.367.125,00

Укупно

50.367.125,00

Функција 090

50.367.125,00
0,00

50.367.125,00

Функција 130 Опште услуге
Локална самоуправа

0602

Трошкови ликвидације предузећа и установа

0017
21 423

Услуге по уговору

4.113.415,00

Ова апропријација се користи за
-трошкове у поступку ликвидације

4.113.415,00

4.000.000
113.415

ЈП"Дирекција"
-трошкови у поступку ликвидације
Културног центра
Извори финансирања за пројекат 0017
4.113.415,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0017

4.113.415,00

4.113.415,00

0,00

4.113.415,00

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0001
22 411

Плате и додаци запослених

23 412

Социјални доприноси на терет послодавца

24 414

Социјална давања запосленим

25 415

Накнаде за запослене

26 416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

27 421

Стални трошкови

28 422

Трошкови путовања

29 423

Услуге по уговору

30 424

Специјализоване услуге

Стр. 4

51.663.000,00

51.663.000,00

9.382.000,00

9.382.000,00

950.000,00

950.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

550.000,00

550.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

345.000,00

345.000,00

38.000.000,00

38.000.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

31 425

Текуће поправке и одржавање

1.000.000,00

1.000.000,00

32 426

Материјал

5.500.000,00

5.500.000,00

33 465

Остале дотације и трансфери

5.456.000,00

5.456.000,00

34 482

Порези обавезне таксе и казне

200.000,00

200.000,00

35 483

Новчане казне и пенали по решењу судова
и суд.тел

16.616.804,00

16.616.804,00

Ова апропријација се користи за:
-новчане казне по решењу судова

7.116.804

-средства за деблокаду МЗ Узићи

6.280.000

-средства за деблокаду МЗ Расна

3.220.000

36 484

Накнада штете услед елем.непогода

7.000.000,00

7.000.000,00

37 512

Машине и опрема

1.500.000,00

1.500.000,00

38 541

Земљиште

262.000,00

262.000,00

157.924.804,00

157.924.804,00

Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

157.924.804,00

0,00

157.924.804,00

Текућа буџетска резерва

0009
38 499

Средства резерве-текућа

170.270,00

170.270,00

170.270,00

170.270,00

Извори финансирања за прог.акт. 0009
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0009

170.270,00

0,00

170.270,00

Стална буџетска резерва

0010
39 499

Средства резерве-стална

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0010
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0010

450.000,00

Накнада штете услед елем.непогода

13.100.000,00

13.100.000,00

13.100.000,00

13.100.000,00

0,00

450.000,00

Ванредне ситуације

0014
40 484

Извори финансирања за прог.акт. 0014
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0014

Извори финансирања за програм

13.100.000,00
175.758.489,00

175.758.489,00

0602

Извори финансирања за

0,00

0602

01 Приходи из буџета
Укупно програм

13.100.000,00

175.758.489,00

0,00

175.758.489,00

Функција 130

01 Приходи из буџета

175.758.489,00

Укупно

175.758.489,00

Функција 130

Стр. 5

175.758.489,00
0,00

175.758.489,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Функција 160 Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту
Локална самоуправа

0602

Конкурсно финансирање удружења

0015
41 481

Дотације невладиним организацијама

4.300.000,00

4.300.000,00

Ова апропријација се користи за:
-конкурсно фин.удружења грађана

2.800.000

-конкурсно фин.верских заједница

1.500.000

Извори финансирања за пројекат 0015
4.300.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0015

4.300.000,00

4.300.000,00

0,00

4.300.000,00

Пројектно финансирање месних заједница

0016
42 511

Зграде и грађевински објекти

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0016
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0016

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0001
41- 422

Трошкови путовања

25.000,00

25.000,00

42 422

Трошкови путовања

65.000.000,00

65.000.000,00

80.000,00

80.000,00

Ова апропријација се користи за:
јавни превоз
41- 481

Дотације невладиним организацијама
Ова апропријација се користи за:
-Друштво за церабралну парализу

50.000

-Удружење "Књегиња Љубица"

15.000

-Епархија Рашко-Призренска

15.000

Извори финансирања за прог.акт. 0001
65.105.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

0,00

71.405.000,00

71.405.000,00

Укупно програм

65.105.000,00

0602

01 Приходи из буџета

0602

Извори финансирања за

65.105.000,00

65.105.000,00

71.405.000,00

0,00

71.405.000,00

Функција 160

01 Приходи из буџета

71.405.000,00

Укупно

71.405.000,00

Функција 160

71.405.000,00
0,00

71.405.000,00

Функција 170 Трансакције везане за јавни дуг
Локална самоуправа

0602

Сервисирање јавног дуга

0003
43 441

Отплате домаћих камата

1.200.000,00

Стр. 6

1.200.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

44 611

Средства
из буџета

6

7

Отплата главнице домаћим кредиторима

Додатни
приходи
8

Укупно
9

11.350.000,00

11.350.000,00

12.550.000,00

12.550.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0003
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0003

Извори финансирања за програм

0,00

12.550.000,00

12.550.000,00

Укупно програм

12.550.000,00

0602

01 Приходи из буџета

0602

Извори финансирања за

12.550.000,00

12.550.000,00

0,00

12.550.000,00

Функција 170

01 Приходи из буџета

12.550.000,00

Укупно

12.550.000,00

Функција 170

12.550.000,00
0,00

12.550.000,00

Функција 360 Јавни ред и безбедност
некласификована на другом месту
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

0701

Унапређење безбедности саобраћаја на путевима

0005
45 423

Услуге по уговору

250.000,00

250.000,00

Ова апропријација се користи за:
-научно истраживачки рад

100.000

-рад тела за координацију послова

150.000

безбедности
46 424

Специјализоване услуге

650.000,00

650.000,00

Ова апропријација се користи за:

47 511

-унапређење саобр.образовања и вас.

150.000

-превентивно-промотивне активности

500.000

Зграде и грађевински објекти

2.000.000,00

2.000.000,00

2.180.000,00

2.180.000,00

5.080.000,00

5.080.000,00

Ова апропријација се користи за:
изградњу заштитних ограда и
успоравача саобраћаја
48 512

Машине и опрема
Ова апропријација се користи за:
опремање јединица саобраћајне полиције
и других надлежних органа за безбедност
саобраћаја
Извори финансирања за пројекат 0005
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0005

5.080.000,00

Извори финансирања за програм

5.080.000,00

0701
5.080.000,00

5.080.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм

0,00

0701

Стр. 7

5.080.000,00

0,00

5.080.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6
Извори финансирања за

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Функција 360

01 Приходи из буџета

5.080.000,00

Укупно

5.080.000,00

Функција 360

5.080.000,00
0,00

5.080.000,00

Функција 421 Пољопривреда
Развој пољопривреде

0101

Заштита географског порекла

0003
49 511

Зграде и грађевински објекти

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Извори финансирања за пројекат 0003
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0003

100.000,00

0,00

100.000,00

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалн

0001
50 423

Услуге по уговору

1.650.000,00

1.650.000,00

1.280.000,00

1.280.000,00

Ова апропријација се користи за:
исплату накнада стрелцима за
противградну заштиту
51 424

Специјализоване услуге
Ова апропријација се користи за:
-Трансфер знања и развој саветодавства

780.000

-Суфиннасирање пројеката по конкурс

500.000

има
из области пољопривреде
52 426

Материјал

1.048.800,00

1.048.800,00

10.750.000,00

10.750.000,00

Ова апропријација се користи за:
набавку ракета за противградну заштиту
53 451

Субвенције јавним нефинансијским пред.
Ова апропријација се користи за:
-Регрес за репродуктивни материјал-

3.150.000

вештачко осемењавање крава
-Субвенционисање каматне стопе за

2.000.000

кредите за пољопривредну производњу
-Инвестиције у физичка средства

4.500.000

пољопривредних газдинстава
-Субвенционисање набавке садница воћа

500.000

-Учешће у финан.пројеката ученика
600.000

Пољ.школе у
сарадњи са фондацијом Владе Дивац
Извори финансирања за прог.акт. 0001

14.728.800,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Стр. 8

14.728.800,00

14.728.800,00

0,00

14.728.800,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Извори финансирања за програм

8

9

14.828.800,00

14.828.800,00

Укупно програм

Укупно

0101

01 Приходи из буџета

0101

Извори финансирања за

Додатни
приходи

14.828.800,00

0,00

14.828.800,00

Функција 421

01 Приходи из буџета

14.828.800,00

Укупно

14.828.800,00

Функција 421

14.828.800,00
0,00

14.828.800,00

Функција 451 Друмски саобраћај
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

0701

Одржавање саобраћајне инфраструктуре

0002
54 425

Текуће поправке и одржавање

48.000.000,00

48.000.000,00

28.500.000,00

28.500.000,00

76.500.000,00

76.500.000,00

Ова апропријација се користи за:
-текуће одржавање путне
инфраструктуре
55 511

Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација се користи за:
изградњу и реконструкцију улица и путева
Извори финансирања за прог.акт. 0002
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0002

Извори финансирања за програм

0,00

76.500.000,00

76.500.000,00

Укупно програм

76.500.000,00

0701

01 Приходи из буџета

0701

Извори финансирања за

76.500.000,00

76.500.000,00

0,00

76.500.000,00

Функција 451

01 Приходи из буџета

76.500.000,00

Укупно

76.500.000,00

Функција 451

76.500.000,00
0,00

76.500.000,00

Функција 452 Водени саобраћај
Комуналне делатности

1102

Безбедно и зелено

0012
57- 485

Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

Извори финансирања за пројекат 0012
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0012

1.400.000,00

Извори финансирања за програм

1.400.000,00

1.400.000,00

1102

Извори финансирања за

1.400.000,00

1102

01 Приходи из буџета
Укупно програм

0,00

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

Функција 452

01 Приходи из буџета

1.400.000,00

Укупно

1.400.000,00

Функција 452
Стр. 9

1.400.000,00
0,00

1.400.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Функција 474 Вишенаменски развојни пројекти
Урбанизам и просторно планирање

1101

Просторно и урбанистичко планирање

0001
58 423

Услуге по уговору

620.000,00

620.000,00

800.000,00

800.000,00

1.420.000,00

1.420.000,00

Ова апропријација се користи за:
накнаду Комисији за планове
59 511

Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација се користи за:
израду пројектне документације
(просторни и урбанистички планови)
Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

1.420.000,00

0,00

1101
1.420.000,00

1.420.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм

1.420.000,00

1101

1.420.000,00

0,00

1.420.000,00

Локални економски развој

1501

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

0001
60 511

Зграде и грађевински објекти

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

Ова апропријација се користи за:
израду пројектне документације за
програме из разних области
Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

Укупно програм

7.500.000,00

1501

01 Приходи из буџета

1501

Извори финансирања за

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

Функција 474

01 Приходи из буџета

8.920.000,00

Укупно

8.920.000,00

Функција 474

8.920.000,00
0,00

8.920.000,00

Функција 510 Управљање отпадом
Комуналне делатности

1102

Одржавање јавних зелених површина

0002
61 424

Специјализоване услуге

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0002
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност
0003

0002

7.500.000,00

Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Стр. 10

0,00

7.500.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

6

62 424

Специјализоване услуге

63 512

Машине и опрема

Средства
из буџета
7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

25.000.000,00

25.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

Ова апропријација се користи за:
примарну сепарацију отпада
Извори финансирања за прог.акт. 0003
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0003

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

Остале комуналне услуге

0009
63 424

Специјализоване услуге

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Ова апропријација се користи за
одржавање ратних меморијала
Извори финансирања за прог.акт. 0009
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0009

Извори финансирања за програм

500.000,00

0,00

1102
38.000.000,00

38.000.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм

500.000,00

1102

38.000.000,00

0,00

38.000.000,00

Заштита животне средине

0401
0007
64- 511

Израда пројекта за санација и реуултивација депоније Годов
ик
Зграде и грађевински објекти
1.800.000,00

1.800.000,00

Извори финансирања за пројекат 0007
1.800.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0007

1.800.000,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

Управљање комуналним отпадом

0005
64 424

Специјализоване услуге

4.800.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

Ова апропријација се користи за:
накнаду за одлагање отпада
Извори финансирања за прог.акт. 0005
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0005

Извори финансирања за програм

4.800.000,00
6.600.000,00

6.600.000,00

0401

Извори финансирања за

0,00

0401

01 Приходи из буџета
Укупно програм

4.800.000,00

6.600.000,00

0,00

6.600.000,00

Функција 510

01 Приходи из буџета

44.600.000,00

Укупно

44.600.000,00

Функција 510

Функција 520 Управљање отпадним водама

Стр. 11

44.600.000,00
0,00

44.600.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Заштита животне средине

0401

Управљање отпадним водама

0004
65 511

Зграде и грађевински објекти

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Ова апропријација се користи за:
изградњу канализационих мрежа
која се реализује преко ЈКП"Наш дом"
Извори финансирања за прог.акт. 0004
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0004

Извори финансирања за програм

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Укупно програм

2.000.000,00

0401

01 Приходи из буџета

0401

Извори финансирања за

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Функција 520

01 Приходи из буџета

2.000.000,00

Укупно

2.000.000,00

Функција 520

2.000.000,00
0,00

2.000.000,00

Функција 560 Заштита животне средине
некласификована на другом месту
Заштита животне средине

0401

Заштита природе

0003
66 424

Специјализоване услуге

370.000,00

370.000,00

370.000,00

370.000,00

Ова апропријација се користи за:
озелењавање паркова
Извори финансирања за прог.акт. 0003
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0003

Извори финансирања за програм

0,00

370.000,00

370.000,00

Укупно програм

370.000,00

0401

01 Приходи из буџета

0401

Извори финансирања за

370.000,00

370.000,00

0,00

370.000,00

Функција 560

01 Приходи из буџета

370.000,00

Укупно

370.000,00

Функција 560

370.000,00
0,00

370.000,00

Функција 630 Водоснадбевање
Комуналне делатности

1102
0008
67- 482

Реконструкција и доградња пумпне станице старог изворишт
а
Порези обавезне таксе и казне
1.200.000,00

1.200.000,00

Извори финансирања за пројекат 0008
1.200.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат
0008

0008

1.200.000,00

Управљање и снабдевање водом за пиће
Стр. 12

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

67 511

Средства
из буџета

6

7

Зграде и грађевински објекти

Додатни
приходи
8

Укупно
9

59.000.000,00

59.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

65.000.000,00

65.000.000,00

Ова апропријација се користи за:
изградњу водовода која се реализује преко
ЈКП"Наш дом"
68 621

Набавка домаће финансијске имовине
Ова апропријација се користи за:
учешће у капиталу ЈП"Рзав" за
изградњу акумулације Сврачково
Извори финансирања за прог.акт. 0008
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0008

Извори финансирања за програм

0,00

66.200.000,00

66.200.000,00

Укупно програм

65.000.000,00

1102

01 Приходи из буџета

1102

Извори финансирања за

65.000.000,00

66.200.000,00

0,00

66.200.000,00

Функција 630

01 Приходи из буџета

66.200.000,00

Укупно

66.200.000,00

Функција 630

66.200.000,00
0,00

66.200.000,00

Функција 640 Улична расвета
Комуналне делатности

1102

Управљање/одржавање јавним осветљењем

0001
69 421

Стални трошкови

10.500.000,00

10.500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

600.000,00

600.000,00

12.100.000,00

12.100.000,00

Ова апропријација се користи за:
утрошак електричне енергије за
јавну расвету
70 425

Текуће поправке и одржавање
Ова апропријација се користи за:
текуће поправке и одржавање јавне
расвете

71 511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

0001

12.100.000,00
12.100.000,00

12.100.000,00

1102

12.100.000,00

Енергетска ефикасност

0501

0,00

1102

01 Приходи из буџета
Укупно програм

12.100.000,00

Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употре

Стр. 13

0,00

12.100.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

6

71 424

Специјализоване услуге

Средства
из буџета
7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

10.846.000,00

10.846.000,00

10.846.000,00

10.846.000,00

Ова апропријација се користи за се
користи за:
јавно приватно партнерство
за реализацију пројекта јавне расвете
Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

0,00

10.846.000,00

10.846.000,00

Укупно програм

10.846.000,00

0501

01 Приходи из буџета

0501

Извори финансирања за

10.846.000,00

10.846.000,00

0,00

10.846.000,00

Функција 640

01 Приходи из буџета

22.946.000,00

Укупно

22.946.000,00

Функција 640

22.946.000,00
0,00

22.946.000,00

Функција 760 Здравство некласификовано на
другом месту
Здравствена заштита

1801

Функционисање установа примарне здравствене заштите

0001
72 423

Услуге по уговору

72 463

Донације и трансфери ост.нивоима власти

95.000,00

95.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.095.000,00

1.095.000,00

Ова апропријација се користи за:
-Здрав.центар Ужице-за стоматолога
Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

1.095.000,00

0,00

1.095.000,00

Мртвозорство

0002
73 423

Услуге по уговору

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0002
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0002

700.000,00

0,00

700.000,00

Спровођење активности из области друштвене бриге за јавн

0003
74 463

Донације и трансфери ост.нивоима власти

1.342.000,00

1.342.000,00

74 472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

3.342.000,00

3.342.000,00

Ова апропријација се односи на
финансирање вантелесне оплодње
Извори финансирања за прог.акт. 0003
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0003

Стр. 14

3.342.000,00

0,00

3.342.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Извори финансирања за програм

8

9

5.137.000,00

5.137.000,00

Укупно програм

Укупно

1801

01 Приходи из буџета

5.137.000,00

1801

Извори финансирања за

Додатни
приходи

0,00

5.137.000,00

Функција 760

01 Приходи из буџета

5.137.000,00

Укупно

5.137.000,00

Функција 760

5.137.000,00
0,00

5.137.000,00

Функција 810 Услуге рекреације и спорта
Развој спорта и омладине

1301

Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и

0001
75 481

Дотације невладиним организацијама

14.000.000,00

14.000.000,00

Ова апрпријација се користи за:
12.000.000

-финансирање спортских клубова

2.000.000

-МОСИ 2018
Извори финансирања за прог.акт. 0001

14.000.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

14.000.000,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

Подршка предшколском и школском спорту

0002
76 481

Дотације невладиним организацијама

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Ова апропријација се користи за:
масовни и школски спорт
Извори финансирања за прог.акт. 0002
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0002

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

Одржавање спортске инфраструктуре

0003
76- 481

Дотације невладиним организацијама

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0003
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0003

Извори финансирања за програм

0,00

23.060.000,00

Функција 810
23.060.000,00

Укупно

23.060.000,00

Функција 810

Развој културе
0001

23.060.000,00

01 Приходи из буџета

Функција 820 Услуге културе
1201

60.000,00
23.060.000,00

23.060.000,00

1301

Извори финансирања за

0,00

1301

01 Приходи из буџета
Укупно програм

60.000,00

Функционисање локалних установа културе
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23.060.000,00
0,00

23.060.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

77 463

Средства
из буџета

6

7

Донације и трансфери ост.нивоима власти

Додатни
приходи
8

Укупно
9

400.000,00

400.000,00

Ова апропријација се користи за:
230.000

-Историјски архив

78 511

-Народни музеј

90.000

-Завод за заштиту споменика културе

80.000

Зграде и грађевински објекти

1.000.000,00

1.000.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

Унапређење система очувања и представљања културно ист

0003
79 481

Дотације невладиним организацијама

570.000,00

570.000,00

570.000,00

570.000,00

Ова апропријација се користи за
-програмско финансирање култуметн.аматеризма и
ликовне колоније Прилипа
Извори финансирања за прог.акт. 0003
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0003

Извори финансирања за програм

570.000,00

1.970.000,00

1.970.000,00

Укупно програм

570.000,00

1201

01 Приходи из буџета

1.970.000,00

1201

Извори финансирања за

0,00

0,00

1.970.000,00

Функција 820

01 Приходи из буџета

1.970.000,00

Укупно

1.970.000,00

Функција 820

1.970.000,00
0,00

1.970.000,00

Функција 830 Услуге емитовања и издаваштва
Развој културе

1201

Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног

0004
80 423

Услуге по уговору

2.800.000,00

2.800.000,00

Ова апропријација се користи за:
2.000.000

-Телевизију Пожега

800.000

-Радио Пожега
81 424

Специјализоване услуге

6.000.000,00

6.000.000,00

8.800.000,00

8.800.000,00

Ова апропријација се користи за
конкурсно финансирање медија
Извори финансирања за прог.акт. 0004
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0004

Стр. 16

8.800.000,00

0,00

8.800.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Извори финансирања за програм

8

9

8.800.000,00

8.800.000,00

Укупно програм

Укупно

1201

01 Приходи из буџета

1201

Извори финансирања за

Додатни
приходи

8.800.000,00

0,00

8.800.000,00

Функција 830

01 Приходи из буџета

8.800.000,00

Укупно

8.800.000,00

Функција 830

8.800.000,00
0,00

8.800.000,00

Функција 860 Рекреација,спорт,култура и
вере,некласификовано на другом
месту
Развој културе

1201

Функционисање локалних установа културе

0001
82 511

Зграде и грађевински објекти

31.300.000,00

31.300.000,00

31.300.000,00

31.300.000,00

Ова апропријација се користи за:
адаптацију и реконструкцију
спортско-културног центра
Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

0,00

31.300.000,00

31.300.000,00

Укупно програм

31.300.000,00

1201

01 Приходи из буџета

1201

Извори финансирања за

31.300.000,00

31.300.000,00

0,00

31.300.000,00

Функција 860

01 Приходи из буџета

31.300.000,00

Укупно

31.300.000,00

Функција 860

31.300.000,00
0,00

31.300.000,00

Функција 912 Основно образовање
Основно образовање

2002

ОШ"Е.Остојић"-"Обележавање 150 година школе у Прилипцу

0002
83 463

Донације и трансфери ост.нивоима власти

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0002
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат
0001

0002

1.000.000,00

Функционисање основних школа

Стр. 17

0,00

1.000.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

84 463

Средства
из буџета

6

7

Донације и трансфери ост.нивоима власти

Додатни
приходи
8

Укупно
9

50.781.329,00

50.781.329,00

Ова апропријација се користи за:
413-Накнаде у натури

485.000

414-Социјална давања запосленим

330.000

415-Накнаде за запослене

9.250.000

416-Награде,бонуис и ост.расходи

3.255.000
20.658.000

421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања

1.960.000

423-Услуге по уговору

3.087.000
200.000

424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање

3.173.000

426-Материјал

4.210.000

483-Новчане казне по решењу суда

1.000.979
0

511-Зграде и грађевински објекти

2.017.000

512-Машине и опрема

130.000

515-Нематеријална имовина
Извори финансирања за прог.акт. 0001

50.781.329,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

0,00

51.781.329,00

51.781.329,00

Укупно програм

50.781.329,00

2002

01 Приходи из буџета

2002

Извори финансирања за

50.781.329,00

50.781.329,00

51.781.329,00

0,00

51.781.329,00

Функција 912

01 Приходи из буџета

51.781.329,00

Укупно

51.781.329,00

Функција 912

51.781.329,00
0,00

51.781.329,00

Функција 915 Специјално основно образовање
Основно образовање

2002

Функционисање основних школа

0001
86 422

Трошкови путовања

3.700.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

Ова апропријација се користи за:
накнаду путних трошкова за децу ометену
у развоју и
њихове пратиоце
Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Стр. 18

3.700.000,00

0,00

3.700.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Извори финансирања за програм

8

9

3.700.000,00

3.700.000,00

Укупно програм

Укупно

2002

01 Приходи из буџета

2002

Извори финансирања за

Додатни
приходи

3.700.000,00

0,00

3.700.000,00

Функција 915

01 Приходи из буџета

3.700.000,00

Укупно

3.700.000,00

Функција 915

3.700.000,00
0,00

3.700.000,00

Функција 920 Средње образовање
Средње образовање

2003
0003
88 463

Изградња учионице за ветеринаре и опремање хемијско-пре
храмбеног кабинета
Донације и трансфери ост.нивоима власти
3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0003
3.000.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0003

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

49.131.350,00

4.245.000,00

53.376.350,00

Функционисање средњих школа

0001
89 463

Донације и трансфери ост.нивоима власти
Ова апропријација се користи за:се
користи за:
414-Социјална давања запосленим

145.000

415-Накнаде за запослене

8.980.000

416-Награде,бонуис и ост.расходи

2.237.000
15.530.000

421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања

2.420.000

423-Услуге по уговору

4.970.000
850.000

424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање

2.885.000

426-Материјал

5.605.000

483-Новчане казне по решењу суда

50.000

511-Зграде и грађевински објекти

730.000
3.275.000

512-Машине и опрема

460.000

515-Нематеријална имовина
Извори финансирања за прог.акт. 0001

49.131.350,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
09 Примања од продаје.нефин.имов.
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

49.131.350,00

500.000,00

500.000,00

3.745.000,00

3.745.000,00

4.245.000,00

53.376.350,00

2003
52.131.350,00

52.131.350,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
09 Примања од продаје.нефин.имов.
Укупно програм

49.131.350,00

2003
Стр. 19

52.131.350,00

500.000,00

500.000,00

3.745.000,00

3.745.000,00

4.245.000,00

56.376.350,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6
Извори финансирања за

7

8

9

52.131.350,00

04 Сопствени приходи

Функција 920

52.131.350,00
500.000,00

500.000,00

3.745.000,00

3.745.000,00

52.131.350,00

4.245.000,00

56.376.350,00

50.000,00

09 Примања од продаје.нефин.имов.

глава 3.1

Укупно

Функција 920

01 Приходи из буџета

Укупно

Додатни
приходи

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

Функција 820 Услуге културе
Развој културе

1201

Чигра

0016
90 421

Стални трошкови

10.000,00

91 422

Трошкови путовања

30.000,00

30.000,00

92 423

Услуге по уговору

145.000,00

145.000,00

93 424

Специјализоване услуге

80.000,00

94 426

Материјал

35.000,00

50.000,00

60.000,00

130.000,00
35.000,00

Извори финансирања за пројекат 0016
300.000,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно пројекат

0016

300.000,00

300.000,00
100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

Месец завичаја

0017
95 423

Услуге по уговору

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

Извори финансирања за пројекат 0017
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0017

60.000,00

0,00

60.000,00

150 година Народне библиотеке Пожега

0020
96 423

Услуге по уговору

97 424

Специјализоване услуге

43.000,00

43.000,00

7.000,00

7.000,00

50.000,00

50.000,00

Извори финансирања за пројекат 0020
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0020

50.000,00

0,00

50.000,00

Функционисање локалних установа културе

0001
98 411

Плате и додаци запослених

8.849.000,00

8.849.000,00

99 412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.584.000,00

1.584.000,00

100 413

Накнаде у натури

101 414

Социјална давања запосленим

102 415

Накнаде за запослене

103 416

0,00

20.000,00

20.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Награде, бонуси и остали посебни расходи

605.000,00

20.000,00

625.000,00

104 421

Стални трошкови

965.000,00

125.000,00

1.090.000,00

105 422

Трошкови путовања

100.000,00

105.000,00

205.000,00

106 423

Услуге по уговору

780.000,00

60.000,00

840.000,00

Стр. 20

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

107 425

Текуће поправке и одржавање

100.000,00

60.000,00

160.000,00

108 426

Материјал

280.000,00

80.000,00

360.000,00

109 465

Остале дотације и трансфери

973.000,00

110 482

Порези обавезне таксе и казне

111 512

Машине и опрема

150.000,00

150.000,00

112 515

Нематеријална имовина

499.000,00

499.000,00

14.940.000,00

14.940.000,00

5.000,00

973.000,00
15.000,00

20.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета

545.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно програм. активност

0001

14.940.000,00

545.000,00

545.000,00
15.485.000,00

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

0002
113 421

Стални трошкови

2.000,00

114 423

Услуге по уговору

85.000,00

40.000,00

125.000,00

115 424

Специјализоване услуге

395.000,00

100.000,00

495.000,00

116 426

Материјал

2.000,00

30.000,00

30.000,00

512.000,00

512.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0002
01 Приходи из буџета

140.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно програм. активност

0002

Извори финансирања за програм

512.000,00

1201

15.862.000,00

Функција 820

785.000,00

16.647.000,00

15.862.000,00

15.862.000,00
785.000,00

785.000,00

785.000,00

16.647.000,00

глава 3.1
15.862.000,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно

785.000,00

15.862.000,00

04 Сопствени приходи

Извор финансирања за

785.000,00

Функција 820

01 Приходи из буџета

Укупно

15.862.000,00

15.862.000,00

04 Сопствени приходи

Извори финансирања за

652.000,00

1201

01 Приходи из буџета

Укупно програм

140.000,00

140.000,00

глава 3.1

15.862.000,00

15.862.000,00
785.000,00

785.000,00

785.000,00

16.647.000,00

глава 3.2

СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
Рекреација,спорт,култура
и
Функција 860
вере,некласификовано на другом
месту
Развој културе

1201

Магленијада

0007
117 423

Услуге по уговору

500.000,00
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500.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

5

Опис

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Извори финансирања за пројекат 0007
500.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0007

500.000,00

500.000,00

0,00

500.000,00

Деци фест

0008
118 423

Услуге по уговору

119 426

Материјал

165.000,00

165.000,00

5.000,00

5.000,00

170.000,00

170.000,00

Извори финансирања за пројекат 0008
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0008

170.000,00

0,00

170.000,00

Реци ХИП реци ХОП - фестивал

0009
120 423

Услуге по уговору

121 426

Материјал

200.000,00

200.000,00

25.000,00

25.000,00

225.000,00

225.000,00

Извори финансирања за пројекат 0009
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0009

225.000,00

0,00

225.000,00

Панк парада - фестивал

0010
122 423

Услуге по уговору

265.000,00

265.000,00

265.000,00

265.000,00

Извори финансирања за пројекат 0010
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0010

265.000,00

0,00

265.000,00

Поток

0011
123 423

Услуге по уговору

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Извори финансирања за пројекат 0011
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0011

500.000,00

0,00

500.000,00

Пожезија

0012
124 423

Услуге по уговору

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Извори финансирања за пројекат 0012
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0012

100.000,00

0,00

100.000,00

Џез везе

0013
125 423

Услуге по уговору

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Извори финансирања за пројекат 0013
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат
0014

0013

300.000,00

Оснивање позоришне аматерске трупе

Стр. 22

0,00

300.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

126 422

Трошкови путовања

127 423

Услуге по уговору

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

30.000,00

30.000,00

250.000,00

250.000,00

280.000,00

280.000,00

Извори финансирања за пројекат 0014
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0014

280.000,00

0,00

280.000,00

Дечји драмски студио

0015
128 422

Трошкови путовања

20.000,00

20.000,00

129 423

Услуге по уговору

80.000,00

80.000,00

100.000,00

100.000,00

Извори финансирања за пројекат 0015
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0015

100.000,00

0,00

100.000,00

Обележавање дана општине

0019
130 423

Услуге по уговору

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

Извори финансирања за пројекат 0019
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0019

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

Функционисање локалних установа културе

0001
131 411

Плате и додаци запослених

132 412

Социјални доприноси на терет послодавца

133 413

Накнаде у натури

134 414

Социјална давања запосленим

135 415

Накнаде за запослене

216.000,00

216.000,00

136 416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

150.000,00

150.000,00

137 421

Стални трошкови

138 422

Трошкови путовања

139 423

13.893.000,00

13.893.000,00

2.487.000,00

2.487.000,00

0,00

24.000,00

24.000,00

70.000,00

54.000,00

124.000,00

1.900.000,00

1.370.000,00

3.270.000,00

68.000,00

32.000,00

100.000,00

Услуге по уговору

1.380.000,00

1.465.000,00

2.845.000,00

140 425

Текуће поправке и одржавање

1.000.000,00

60.000,00

1.060.000,00

141 426

Материјал

795.000,00

585.000,00

1.380.000,00

142 465

Остале дотације и трансфери

143 482

Порези обавезне таксе и казне

144 511

1.528.000,00

1.528.000,00

35.000,00

5.000,00

40.000,00

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

50.000,00

550.000,00

145 512

Машине и опрема

500.000,00

620.000,00

1.120.000,00

146 523

Залихе робе за даљу продају

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0001
24.522.000,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно програм. активност

0001

Стр. 23

24.522.000,00

24.522.000,00
5.765.000,00

5.765.000,00

5.765.000,00

30.287.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

0002
148 422

Трошкови путовања

149 423

Услуге по уговору

150 424

Специјализоване услуге

151 426

Материјал

152 512

Машине и опрема

50.000,00

40.000,00

90.000,00

430.000,00

80.000,00

510.000,00

1.000.000,00

800.000,00

1.800.000,00

55.000,00

30.000,00

85.000,00

100.000,00

20.000,00

120.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0002
1.635.000,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно програм. активност

0002

Извори финансирања за програм

1.635.000,00

1.635.000,00
970.000,00

970.000,00

970.000,00

2.605.000,00

1201
29.997.000,00

29.997.000,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно програм

1201

29.997.000,00

6.735.000,00

6.735.000,00

6.735.000,00

36.732.000,00

Развој спорта и омладине

1301

Спровођење омладинске политике

0005
153 422

Трошкови путовања

154 423

Услуге по уговору

155 424

30.000,00

30.000,00

200.000,00

200.000,00

Специјализоване услуге

50.000,00

50.000,00

156 426

Материјал

20.000,00

20.000,00

157 512

Машине и опрема

50.000,00

50.000,00

350.000,00

350.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0005
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0005

Извори финансирања за програм

350.000,00

1301

Извори финансирања за

350.000,00

30.347.000,00

04 Сопствени приходи
Функција 860

30.347.000,00

глава 3.2

Укупно

ДЕЧЈИ ВРТИЋ

Функција 911 Предшколско образовање
Прешколско васпитање
0001

30.347.000,00
6.735.000,00

6.735.000,00

6.735.000,00

37.082.000,00

30.347.000,00

04 Сопствени приходи

2001

350.000,00

глава 3.2

01 Приходи из буџета

глава 3.4

0,00

Функција 860

01 Приходи из буџета

Извор финансирања за

350.000,00

350.000,00

Укупно програм

350.000,00

1301

01 Приходи из буџета

Укупно

0,00

Функционисање предшколских установа

Стр. 24

30.347.000,00

30.347.000,00
6.735.000,00

6.735.000,00

6.735.000,00

37.082.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

158 411

Плате и додаци запослених

87.509.000,00

87.509.000,00

159 412

Социјални доприноси на терет послодавца

15.813.000,00

15.813.000,00

160 413

Накнаде у натури

100.000,00

100.000,00

161 414

Социјална давања запосленим

570.000,00

570.000,00

162 415

Накнаде за запослене

1.500.000,00

1.500.000,00

163 416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

700.000,00

700.000,00

164 421

Стални трошкови

12.000.000,00

12.000.000,00

165 422

Трошкови путовања

290.000,00

290.000,00

166 423

Услуге по уговору

1.915.000,00

1.915.000,00

167 424

Специјализоване услуге

700.000,00

700.000,00

168 425

Текуће поправке и одржавање

1.042.000,00

1.042.000,00

169 426

Материјал

15.500.000,00

15.500.000,00

170 465

Остале дотације и трансфери

6.753.000,00

6.753.000,00

171 482

Порези обавезне таксе и казне

60.000,00

60.000,00

172 512

Машине и опрема

1.000.000,00

1.000.000,00

145.452.000,00

145.452.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

2001

145.452.000,00

145.452.000,00

Укупно

145.452.000,00

Функција 911

145.452.000,00

145.452.000,00
0,00

145.452.000,00

глава 3.4
145.452.000,00

01 Приходи из буџета

глава 3.7

0,00

Функција 911

01 Приходи из буџета

глава 3.4

Укупно

145.452.000,00
145.452.000,00

145.452.000,00

Укупно програм

Извор финансирања за

0,00

2001

01 Приходи из буџета

Извори финансирања за

145.452.000,00

145.452.000,00

145.452.000,00
0,00

145.452.000,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Функција 160 Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту
Локална самоуправа

0602

Функционисање месних заједница

0002
173 421

Стални трошкови

1.187.734,00

1.187.734,00

174 423

Услуге по уговору

216.000,00

216.000,00

175 424

Специјализоване услуге

260.000,00

260.000,00

175 425

Текуће поправке и одржавање

13.757.000,00

13.757.000,00

176 426

Материјал

330.000,00

330.000,00

177 483

Новчане казне и пенали по решењу судова
и суд.тел

259.773,00

259.773,00

Стр. 25

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Извори финансирања за прог.акт. 0002
16.010.507,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0002

Извори финансирања за програм

0602

16.010.507,00

0,00

16.010.507,00

Функција 160

01 Приходи из буџета

16.010.507,00

Укупно

16.010.507,00

Функција 160

16.010.507,00
0,00

16.010.507,00

глава 3.7
16.010.507,00

01 Приходи из буџета
Укупно

16.010.507,00
16.010.507,00

16.010.507,00

Укупно програм

Извор финансирања за

0,00

0602

01 Приходи из буџета

Извори финансирања за

16.010.507,00

16.010.507,00

глава 3.7

16.010.507,00

16.010.507,00
0,00

16.010.507,00

глава 3.8

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Функција 473 Туризам
Развој туризма

1502
0004
178 423

Квалификационо предтакмичење младих трубачких оркеста
ра за сабор у Гучи
Услуге по уговору
700.000,00

700.000,00

Извори финансирања за пројекат 0004
700.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0004

700.000,00

700.000,00

0,00

700.000,00

Промоција туристичке понуде

0002
179 411

Плате и додаци запослених

180 412

Социјални доприноси на терет послодавца

181 414

Социјална давања запосленим

181 421

Стални трошкови

280.000,00

182 422

Трошкови путовања

400.000,00

183 423

Услуге по уговору

184 425

2.938.000,00

2.938.000,00

526.000,00

526.000,00

0,00

104.000,00

104.000,00
280.000,00

200.000,00

600.000,00

3.270.000,00

3.270.000,00

Текуће поправке и одржавање

50.000,00

50.000,00

185 426

Материјал

80.000,00

80.000,00

186 465

Остале дотације и трансфери

323.000,00

323.000,00

187 482

Порези обавезне таксе и казне

20.000,00

187 512

Машине и опрема

50.000,00

10.000,00

30.000,00
50.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0002
7.937.000,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно програм. активност

0002

Стр. 26

7.937.000,00

7.937.000,00
314.000,00

314.000,00

314.000,00

8.251.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Извори финансирања за програм

8

04 Сопствени приходи
8.637.000,00

1502

8.637.000,00

Функција 473

8.951.000,00

8.637.000,00
314.000,00

314.000,00

314.000,00

8.951.000,00

8.637.000,00

04 Сопствени приходи
глава 3.8

Извор финансирања за

314.000,00

глава 3.8

01 Приходи из буџета

Укупно

314.000,00

8.637.000,00

04 Сопствени приходи

Извор финансирања за

8.637.000,00
314.000,00

Функција 473

01 Приходи из буџета

Укупно

9

8.637.000,00

Укупно програм

Укупно

1502

01 Приходи из буџета

Извори финансирања за

Додатни
приходи

8.637.000,00

8.637.000,00
314.000,00

314.000,00

314.000,00

8.951.000,00

РАЗДЕО 3
947.113.600,00

01 Приходи из буџета

947.113.600,00

04 Сопствени приходи

8.334.000,00

8.334.000,00

09 Примања од продаје нефин.имов.

3.745.000,00

3.745.000,00

12.079.000,0

959.192.600,00

РАЗДЕО 3

Укупно
РАЗДЕО 4

947.113.600,00

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Функција 110 Извршни и законодавни
органи,финансијски и фискални
послови
Политички систем локалне самоуправе

2101

Функционисање скупштине

0001
188 411

Плате и додаци запослених

189 412

Социјални доприноси на терет послодавца

191 422

Трошкови путовања

190 423

2.636.000,00

2.636.000,00

472.000,00

472.000,00

50.000,00

50.000,00

Услуге по уговору

0,00

0,00

192 423

Услуге по уговору

4.300.000,00

4.300.000,00

193 465

Остале дотације и трансфери

290.000,00

290.000,00

194 481

Дотације невладиним организацијама

560.000,00

560.000,00

Ова апропријације се користи за:
финансирање политичких странака
560.000

-редован рад
Извори финансирања за прог.акт. 0001

8.308.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

0,00

8.308.000,00

2101
8.308.000,00

8.308.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм

8.308.000,00

8.308.000,00

2101

Стр. 27

8.308.000,00

0,00

8.308.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6
Извори финансирања за

7

8.308.000,00

Укупно

8.308.000,00

Функција 110

РАЗДЕО 5

9

8.308.000,00
0,00

8.308.000,00

РАЗДЕО 4
8.308.000,00

01 Приходи из буџета
РАЗДЕО 4

Укупно

8

Укупно

Функција 110

01 Приходи из буџета

Извор финансирања за

Додатни
приходи

8.308.000,00

8.308.000,00

0,00

8.308.000,00

ОПШТИНСКО ЈАВНО

Функција 130 Опште услуге
Локална самоуправа

0602

Општинско правобранилаштво

0004
195 411

Плате и додаци запослених

196 412

Социјални доприноси на терет послодавца

197 414

3.096.000,00

3.096.000,00

554.000,00

554.000,00

Социјална давања запосленим

15.000,00

15.000,00

198 415

Накнаде за запослене

50.000,00

50.000,00

199 416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

112.000,00

112.000,00

199 421

Стални трошкови

25.000,00

25.000,00

200 422

Трошкови путовања

10.000,00

10.000,00

201 423

Услуге по уговору

70.000,00

70.000,00

202 425

Текуће поправке и одржавање

16.400,00

16.400,00

203 426

Материјал

150.000,00

150.000,00

204 465

Остале дотације и трансфери

340.000,00

340.000,00

205 512

Машине и опрема

50.000,00

50.000,00

4.488.400,00

4.488.400,00

Извори финансирања за прог.акт. 0004
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0004

Извори финансирања за програм

0602

4.488.400,00

0,00

4.488.400,00

Функција 130

01 Приходи из буџета

4.488.400,00

Укупно

4.488.400,00

Функција 130

4.488.400,00
0,00

4.488.400,00

РАЗДЕО 5
4.488.400,00

01 Приходи из буџета

Укупно

4.488.400,00
4.488.400,00

4.488.400,00

Укупно програм

Извор финансирања за

0,00

0602

01 Приходи из буџета

Извори финансирања за

4.488.400,00

РАЗДЕО 5

4.488.400,00

УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОД 968.569.000,00

Стр. 28

4.488.400,00

0,00

4.488.400,00

12.079.000,00 980.648.000,00

На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 6. тачка
3. и чланова од 11.-18 . Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
РС“ бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин.износи ,125/14 - усклађени дин.износи,
95/15 - усклађени дин.износи, 83/16, 91/16- усклађени дин.износи,104/16- др.закон, 96/17усклађени дин.износи, 89/18- усклађени дин.износи и 95/18-др.закон ), члана 38. и 119.
Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр. 1/19 ), Скупштина
општине Пожега, на седници одржаној дана ____________. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Члан 1.
Одлуком о локалним комуналним таксама на територији општине Пожега утврђује
се локална комунална такса за коришћење права, предмета и услуга (у даљем тексту:
комуналне таксе) и утврђује настанак таксене обавезе, обвезници, олакшице, рокови и
начин плаћања.
Висина комуналне таксе утврђује се таксеном тарифом која је саставни део ове
одлуке.
Члан 2.
Комуналне таксе уводе се за:
1. истицање фирме на пословном простору
2. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина
3. држање средстава за игру („забавне игре“)
Члан 3.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије
је коришћење прописано плаћање комуналне таксе.
Члан 4.
Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга наведених у члану
2 ове Одлуке.
Члан 5.
Комунална такса може се утврдити у различитој висини, зависно од врсте
делатности, површине, техничко-употребних карактеристика објеката, величине правног

лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и по деловима територије, односно
зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћа такса.
Члан 6.
Комуналне таксе се утврђују у годишњем износу, односно сразмерно времену
коришћења права, предмета и услуга.
Члан 7.
Обвезник комуналне таксе која се утврђује у годишњем износу дужан је да поднесе
пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе надлежном органу, најкасније
до 31. марта у години за коју се врши утврђивање таксе, односно у року од 15 дана од дана
коришћења права, предмета и услуга за које је уведена такса.
Пријава за утврђивање обавезе по основу локалне комуналне таксе за истицање
фирме на пословном простору подноси се на обрасцу чији облик и садржину утврђује
Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода.
Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном
органу у року од 15 дана од дана настанка промене.
У случају да обвезник не поднесе пријаву у наведеним роковима надлежни орган ће
донети решење на основу аката органа који врши упис у регистар као и података других
надлежних органа.
Уз таксену пријаву правна лица достављају и верификовано обавештење о
разврставању по величини од стране Агенције за привредне регистре, у смислу Закона о
рачуноводству и ревизији, као и финансијски извештај за годину која претходи години за
коју се утврђије фирмарина.
Уз таксену пријаву предузетници достављају и документацију о исказаном
годишњем приходу.
Члан 8.
У погледу начина утврђивања, поступка по правним лековима, начинима и
роковима плаћања, камате, прекњижавања и повраћаја, застарелости, принудне наплате,
прекршајних одредби и осталог што није предвиђено овом Одлуком примењиваће се
одредбе Закона о пореском поступку и пореској администацији.
Члан 9.
Рачуни за уплату комуналних такси прописани су Правилником о условима и
начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распореда средстава са тих рачуна („Сл.
гл. РС“ бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 , 114/17, 36/18, 44/18-др.закон, 104/18, 14/19 и 33/19).
.

Члан 10.
Државни органи и организације, органи и организације територијалне аутономије и
јединице локалне самоуправе не плаћају комуналне таксе за коришћење права, предмета и
услуга.
Члан 11.
Послове утврђивања, контроле и наплате комуналних такси врше надлежни органи.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Таксена тарифа.
Члан 13.
Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Oдлука о локалним
комуналним таксама на територији општине Пожега („Сл. лист општине Пожега“ број
5/12), Oдлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама на територији
општине Пожега („Сл. лист општине Пожега“ број 8/13,4/14, 6/14, 8/15, 11/16,1/18, 5/18 ,
14/18),
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Пожега.

01 Број: 011-30/19

СУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Председник
Верица Богићевић

ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 1
1. Локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору
(фирмарина), плаћају:
1.1. Правна лица која су према Закону о рачуноводству разврстана у средња правна
лица, као и предузетници, мала и микро правна лица која имају годишњи приход преко
50.000.000 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности:
банкарства; осугурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима
нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производња цемента;
поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека),
фирмарину плаћају на годишњем нивоу у износу од две просечне зараде.
1.2. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
велика правна лица (осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања
имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и
трговине на велико дуванским производима; производња цемента; поштанских, мобилних
и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) фирмарину плаћају на
годишњем нивоу у износу од три просечне зараде.
1.3. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
велика, средња, мала и микро правна лица, као и предузетници а обављају делатности
банкарства, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производња цемента,
поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека,
фирмарину плаћају на годишњем нивоу у износу од десет просечних зарада.
1.4. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
велика, средња, мала и микро правна лица, као и предузетници а обављају делатности
осигурања имовине и лица; производње и трговине на велико дуванским производима
фирмарину плаћају на годишњем нивоу у износу од шест просечних зарада.
1.5. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
велика, средња, мала и микро правна лица, као и предузетници а обављају делатност
производње и трговине нафтом и дериватима нафте који имају регистровано седиште на
територији општине Пожега, фирмарину плаћају на годишњем нивоу у износу од шест
просечних зарада.
2. Предузетници и правна лица која су према Закону о рачуноводству сврстана у
мала и микро правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности:
банкарства; осугурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима
нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производња цемента;
поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница,

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а
имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну таксу за
истицање фирме на пословном простору.
Под просечном зарадом у смислу овог тарифног броја, сматра се просечна зарада
по запосленом остварена на територији општине Пожега у периоду јануар-август године
која претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа
надлежног за послове статистике.
Под фирмом се подразумева сваки истакнути назив или име које упућује на то да
правно или физичко лице обавља одређену делатност, без обзира да ли је назив истакнут
на објекту са улице, ходнику, дворишту, степеништу, улазним вратима, поштанском
сандучету или ма ком другом делу објекта у коме се налазе пословне просторије таксеног
обвезника. Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог
обвезника, такса се плаћа само за једну фирму.
Такса по овом тарифном броју плаћа се за седиште, представништво и сваку
пословну јединицу, односно за сваку истакнуту фирму.
Обвезницима таксе за истицање фирме који имају регистровано седиште на
подручју општине Пожега, а обављају делатност у више издвојених пословних јединица,
утврђена такса се умањује за 90% од прописаног износа за сваку истакнуту фирму, изузев
истакнуту фирму у седишту обвезника.
Обвезницима таксе за истицање фирме који имају регистовано седиште ван
општине Пожега, а обављају делатност у више издвојених пословних јединица на
територији општине Пожега, утврђена такса се умањује за 90% од прописаног износа на
другу и сваку следећу истакнуту фирму (изузев истакнуте фирме на једној пословној
јединици).
Под делатностима из овог тарифног броја, подразумева се делатност из важеће
Уредбе о класификацији делатности.
Наплату таксе по овом тарифном броју врши Општинска управа Пожега, Одељење
за утврђивање и наплату јавних прихода на основу података из таксене пријаве, пословних
књига таксеног обвезника и других података којима располаже, а од значаја су за
утврђивање таксене обавезе.
Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору утврђује се у
годишњем износу, а плаћа тромесечно 45 дана од почетка тромесечја, с тим да се до
доношења решења о утврђивању обавезе за текућу годину такса плаћа аконтационо у
висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се утврђује
такса.
Такса из овог тарифног броја плаћа се на уплатни рачун јавних прихода и то:
Уплатни рачун

Број уплатног рачуна

Позив на број одобрења

Комунална такса за истицање
фирме на пословном простору

840-716111843-35

97 КК-081-ПИБ

Тарифни број 2
За држање моторних друмских и прикључних возила плаћа се комунална такса у
једнократном годишњем износу приликом регистрације, односно продужења регистрације
и то:
1) за теретна возила:
- зa кaмиoнe дo 2 t нoсивoсти – 1.730 динaрa,

- зa кaмиoнe oд 2 t дo 5 t нoсивoсти - 2.300 динaрa,
- зa кaмиoнe od 5 t do 12 t нoсивoсти - 4.020 динaрa,
- зa кaмиoнe прeko 12 t нoсивoсти - 5.740 динaрa;
2) зa тeрeтнe и рaднe прикoлицe (зa путничke aутомобиле) - 570 динaрa;
3) зa путничкa возилa:
- дo 1.150 cm3 - 570 динaрa,
- прекo 1.150 cm3 дo 1.300 cm3 - 1.140 динaрa,
- прекo 1.300 cm3 дo 1.600 cm3 do 1.720 динaрa,
- прекo 1.600 cm3 дo 2.000 cm3 do 2.300 динaрa,
- прекo 2.000 cm3 дo 3.000 cm3 do 3.470 динaрa,
- прекo 3.000 cm3 дo 5.740 динaрa;
4) зa мотоциклe:
- дo 125 cm3 - 460 динaрa,
- прекo 125 cm3 дo 250 cm3 - 680 динaрa,
- прекo 250 cm3 дo 500 cm3 - 1.140 динaрa,
- прекo 500 cm3 дo 1.200 cm3 - 1.390 динaрa,
- прекo 1.200 cm3 -1.720 динaрa;
5) зa aутобусe и комби бусеве 50 динара по регистрованом седишту;

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне
приколице за превоз одеређених врста терета:
- 1 t носивости - 460 динaрa,
- oд 1 t дo 5 t носивости - 800 динaрa,
- od 5 t do 10 t носивости – 1.090 динaрa,
- od 10 t do 12 t носивости - 1.500 динaрa,
- носивости преко 12 t - 2.300 динaрa;
7) зa вучнa возила (тегљаче):
- чија je снага мотора до 66 киловата - 1.720 динaрa,
- чија je снага мотора oд 66 - 96 киловата - 2.300 динaрa,
- чија je снага мотора oд 96 - 132 киловата - 2.900 динaрa,
- чија je снага мотора oд 132 - 177 киловата - 3.470 динaрa,
- чија je снага мотора преко 177 киловата - 4.610 динaрa;
8) за радна возила, специјална адаптирана возила зa превоз реквизита за путујуће забаве,
радње и атестирана специјализована возила зa превоз пчела дo 1.140 динaрa.
Такса из овог тарифног броја плаћа се на уплатни рачун јавних прихода и то:
Уплатни рачун
Комунална такса за држање моторних
друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина

Број уплатног
рачуна

Позив на број
одобрења

840-714513843-04

97 49-081

Највиши износи локалне комуналне таксе из овог тарифног броја усклађују се
годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган
надлежан за послове статистике, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет
динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.
Годишњи износ утврђених комуналних такси из овог тарифног броја не може бити
већи од највиших услађених износа које објављује Владе Републике Србије на предлог
министарства надлежног за послове финансија.
НАПОМЕНА:
Обвезник из овог тарифног броја је правно и физичко лице на чије име се
региструје моторно друмско и прикључно возило.

Такса по овом тарифном броју плаћа се једном годишње приликом регистрације
моторног, друмског и прикључног возила. Без доказа о плаћеној такси по овом тарифном
броју не може се извршити регистрација возила.
Комунална такса по овом тарифном броју не плаћа се за возила војске, полиције,
санитетска возила, возила ватрогасне јединице, возила за инвалиде преко 60%
инвалидитета и специјализована возила јавног комуналног предузећа.
Тарифни број 3
За држање апарата за забавне игре (билијар, флипери, видео игре, стони фудбал,
покер апарати, пикадо и сл) такса се утврђује у месечном износу по апарату и то:
-за прву зону
-за другу зону
-за трећу зону

450,00 динара
350,00 динара
250,00 динара

НАПОМЕНА:
Таксени обвезник из овог тарифног броја је правно или физичко лице, које држи
апарате за забавне игре.
Утврђивање и наплату таксе врши надлежни орган Управе.

01 Број: 011-30

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ПРЕДСЕДНИК

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о локалним комуналним таксама на територији
општине Пожега садржан је у члану 32 став 1 тачка 6 Закона о локалној самоуправи и
члану 60 у вези са чланом 6 Закона о финансирању локалне самоуправе, којим је утврђена
надлежност јединица локалне самоуправе за утврђивање, наплату и контролу изворних
јавних прихода, као и члану 38 став 1 тачка 3 и 7 Статута општине Пожега којим је
прописано да Скупштина општине доноси прописе и опште акте из области утврђивања и
наплате изворних јавних прихода.
Крaјем 2018. године усвојен је Закон о накнадама за коришћење јавних добара
(„Сл.гласник РС“ број 95/18) којим је уведена Накнада за коришћење јавних површина.
Даном почетка примене Закона о јавним накнадама, односно од 01. јануара 2019.
године, престају да важе одредбе члана 15. став 1.тачка2),9),14) и 16), члана 15б Закона о
финансирању локалне самоуправе, као и акта јединице локалне самоуправе која су донета
на основу тих законских одредаба.

Предлагач
Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода

JKn Ay60KO vX!4UE
HAA3OPHT4 OA6OP
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋE
Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

Ужице, јул 2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ
Пословно име: "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице
Седиште: Ужице, Дубоко бб
Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан
Матични број: 20104279
ПИБ: 104384299
Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Министраство заштите животне средине,
Министарство привреде
Општине Ужице, Бајина Башта, Пожега, Ариље, Чајетина, Косјерић, Лучани и
Ивањица су 13.10.2005. године закључили Уговор 10 број 352-55/2005 о оснивању,
изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније Дубоко, којим су, као оснивачи,
регулисали међусобна права и обавезе везане за оснивање, изградњу, финансирање и
експлоатацију Регионалне санитарне депоније Дубоко.
Дана 24.10.2005. године на основу Анекса 1, наведеном уговору је као оснивач
приступила и Општина Чачак.
Уговором о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније
Дубоко општине – оснивачи су на доста уопштен начин регулисали међусобна права и
обавезе у вези оснивања, финансирања рада и изградње и експлоатације Регионалне
санитарне депоније "Дубоко".
На основу оснивачког уговора и одлука скупштина оснивача, а у складу са чланом
6. Уговора 10, основано је Јавно комунално предузеће Регионална санитарна депонија
"Дубоко" са седиштем у Ужицу, које је код Агенције за привредне регистре регистровано
решењем БД. 99234/2005, дана 01.12.2005. године.
Агенција за привредне регистре је одлуком 8884/2010, од 31.08.2010. године,
извршила промену шифре претежне делатности која се сада води под бројем: 3811.
Управни одбор је на 54 седници, одржаној 22.09.2011. године, донео је Одлуку број
54/4 о промени адресе - седишта, које од тада гласи: Ужице, Дубоко бб, што је
евидентирано решењем АПР БД 129434/2011 од 20.10.2011. године.
Управни одбор је на 62 седници, одржаној 13.09.2012. године, донео Одлуку број
62/9 о промени пословног имена које од тада гласи: Јавно комунално предузеће
"Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице што је евидентирано решењем
АПР БД 140011/2012 од 05.11.2012. године.
ЈКП "Дубоко" Ужице делатност обавља на основу:
-Дозволе о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног
отпада и одлагање отпада на депонију неопасног отпада на локацији оператера
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(Министарство животне средине, рударства и просторног планирања број 19-0000739/2011-02 од 07.06.2012. године, регистарски број дозволе 887),
-Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног
отпада на територији Републике Србије (Министарство заштите животне средине број 1900-00053/2017-02 од 26.09.2017. године, регистарски број дозволе 2150).
Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину усвојен је одлуком
Управног одбора број 120/4 од 05.12.2018. године. Решењем I број 023-182/18 од
26.12.2018. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Програм пословања ЈКП
"Дубоко" Ужице за 2019. годину.
Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину
усвојен је одлуком Управног одбора број 123/8 од 23.04.2019. године. Решењем I број 02317/19 од 29.05.2019. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Прву измену и
допуну Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину.

II OБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА
РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ДРУГОМ КВАРТАЛУ 2019. ГОДИНЕ
На регионалну санитарну депонију се допрема комунални отпад камионима ЈКП
"Дубоко" Ужице из Чачка, Ивањице, Пожеге, Бајине Баште, Ариља и Чајетине, а својим
камионима отпад допремају ЈКП "Биоктош" Ужице, ЈКП "Комуналац" Лучани и ЈКП
"Елан" Косјерић.
Табела 1. Преглед количине примљеног отпада из локалних самоуправа
по месецима у 2019. години
Пријем (т)
2011-2018
Јануар 2019
Фебруар 2019
М арт 2019
Април 2019
Мај 2019
Јун 2019
Укупно 2019
Укупно 20112019

Ужице

Чачак

Ивањица

Пожега

Б. Башта

Лучани

Ариље

Чајетина Косјерић

Остало

Укупно

140,411.92 185,585.77 31,127.39 39,964.99 23,870.60 19,604.75 25,764.18 26,449.48 14,170.86
1,514.42
2,188.58
382.52
390.86
380.00
197.96
275.58
598.94
128.92
1,532.22
2,102.56
385.16
538.14
401.96
182.62
316.40
550.80
149.00
1,758.44
2,403.44 1,107.44
536.20
382.14
243.70
295.78
553.96
157.20
1,815.54
2,434.38 1,237.42
514.76
442.10
249.52
316.98
590.02
174.74
1,852.60
3,196.60
964.34
542.32
514.12
286.26
348.58
658.24
241.94
1,657.16
2,628.74
810.98
475.26
413.04
267.50
326.48
583.24
146.96
10,130.38 14,954.30 4,887.86 2,997.54 2,533.36 1,427.56 1,879.80 3,535.20
998.76

5,694.55 512,644.49
37.00
6,094.78
34.83
6,193.69
44.78
7,483.08
40.09
7,815.55
55.63
8,660.63
39.91
7,349.27
252.23 43,596.99

150,542.30 200,540.07 36,015.25 42,962.53 26,403.96 21,032.31 27,643.98 29,984.68 15,169.62

5,946.78 556,241.48

Локалне самоуправе оснивачи ЈКП "Дубоко" Ужице на својој територији
прикупљају и примарно селектовани отпад. У наредној табели је дат приказ количина
отпада допремљеног и пријављеног као ПСО из свих локалних самоуправа оснивача.
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Табела 2. Преглед количине пријављеног примарно селектованог отпада
у 2019. години
Пријем (т)
2014-2018
Јануар 2019
Фебруар 2019
М арт 2019
Април 2019
М ај 2019
Јун 2019
Укупно 2019
Укупно

Ужице

Чачак

Ивањица Пожега

6,714.22 9,073.48
120.04
206.54
105.18
192.44
138.18
193.16
127.32
222.08
121.56
232.44
113.04
251.78
725.32 1,298.44
7,439.54 10,371.92

317.75
7.66
5.00
11.30
7.88
3.80
8.58
44.22
361.97

Б. Башта Лучани

1.06

0.26

0.30
0.56
1.62

2,916.42
49.64
47.64
42.82
56.48
69.68
49.56
315.82
3,232.24

Ариље

95.16
3.10
2.92
3.08
2.32
11.42
106.58

1,008.74
30.40
21.56
18.88
25.20
28.92
22.20
147.16
1,155.90

Чајетина Косјерић Укупно
2,518.02

0.00
2,518.02

10.40 22,655.25
0.24
417.62
371.82
407.52
1.02
439.98
459.48
0.24
448.02
1.50 2,544.44
11.90 25,199.69

Улазну контролу за прихватање квалитета примарно селектованог отпада, која се
ради на основу Одлуке Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице бр. 93/4 од 25.12.2015.
године, у првих шест месеци 2019. године је прошло 379,28 тона, што је 14,91 % од укупне
примљене количине ПСО (2.544,44 тона). Због високог нивоа нечистоћа (зеленог отпада,
грађевинског отпада, кухињског отпада, влаге, пиљевине, земље, пепела и сл.) није
прихваћено као примарно селектовани отпад 1.145,46 тона из Чачка, 697,98 тона из Ужица,
27,14 тона из Ивањице, 247,38 тона из Бајине Баште и 47,20 тона из Ариља, а пријављено
је као ПСО.
Табела 3. Пријем отпада у 2019. години у поређењу са количинама примљеног отпада
из Програма пословања за 2019. годину
Опис
Просек/месец
План 2019
% остварења

Ужице

Чачак

1,688.40 2,492.38
1,817.00 2,808.00
93
89

Ивањица Поже га Б. Башта Лучани

814.64
658.00
124

499.59
592.00
84

422.23
483.00
87

4

237.93
267.00
89

Ариље

313.30
321.00
98

Чаје тина Косје рић О стал о

589.20
625.00
94

166.46
217.00
77

Укупно

42.04 7,266.17
150.00 7,788.00
28
93

Табела 4. Преглед количина примљеног, третираног, депонованог, селектованог и
отпремљеног отпада у 2019. години
Опис

Примљено

2011-2018

Третирано

Депоновано Селектовано

% сел/трет

% сел/прим Отпремљено

512,644.49

96,425.98

482,817.36

28,135.48

29.18

5.49

28,029.73

Јануар 2019

6,094.78

644.62

5,834.44

194.63

30.19

3.19

175.82

Фебруар 2019

6,193.69

690.59

5,666.52

351.58

50.91

5.68

324.38

М арт 2019

7,483.08

739.86

6,790.94

655.96

88.66

8.77

690.22

Април 2019

7,815.55

713.89

7,110.88

919.87

128.85

11.78

846.56

М ај 2019

8,660.63

1,357.13

7,766.42

796.89

58.72

9.20

819.90

7,349.27
43,596.99
548,892.22

1,517.41
5,663.50
102,089.48

6,561.58
39,730.78
522,548.14

716.85
3,635.79
31,771.27

47.24
64.20
31.12

9.75
8.34
5.79

689.72
3,546.60
31,576.33

Јун 2019
Укупно 2019
Укупно

Одлагање отпада се врши на четвртој етажи према инструкцијама везаним за
стабилност постојећег тела депоније. На дан 30. јуна 2019. године процењена ангажована
кубатура тела депоније је око 475.000 m³.
1. БИЛАНС УСПЕХА
Упоредни преглед планираних и реализованих прихода у периоду од 01.01.2019. до
30.06.2019. године приказан је у наредној табели.
Биланс успеха за период од 01.01. до 30.06.2019.
Р.бр.

Позиција

01.01.-30.06.2019.
План

Реализација

у динарима
Индекс реализација
30.06.2019./план
30.06.2019.

I

Укупни приходи (1+2+3)

164,601,000

116,962,442

71

1.

Пословни приходи

146,111,000

111,055,651

76

2.

Финансијски приходи

250,000

473,409

189

3.

Остали приходи

18,240,000

5,433,382

30

II

Укупни расходи (1+2+3)

162,723,000

123,926,456

76

1.

Пословни расходи

158,417,000

122,313,947

77

2.

Финансијски расходи

100,000

1,848

2

3.

Остали расходи

4,206,000

1,610,661

38

III

Резултат пре опорезивања

1,878,000

-6,964,014

0
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Пословни приходи састоје се од прихода од депоновања, прихода од продаје
селектованог отпада, прихода од оснивача, прихода од националне службе за запошљавање
и осталих пословних прихода.
Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада.
Реализација прихода од депоновања у односу на план прати реализацију физичког пријема
отпада.
Приходи од продаје селектованог отпада нису остварени у планираном износу због
чињенице да се и даље већински допрема примарно неселектован отпад. Из таквог отпада
много је теже издвојити квалитетне материјале прихватљиве за потенцијалне купце.
У 2019. години приходи од оснивача нису реализовани у планираном износу јер нису
реализоване све уплате оснивача по основу дуга за отплату рата кредита ЕБРД, које су
плаћене у 2016. години и по основу захтева за депоновање.
Реализација осталих пословних прихода односи се на обрачун амортизације
средстава финансираних из средстава донације.
Финансијски приходи односе се на камате за средства по виђењу и средства орочена
код банке као и камате наплаћена у извршним поступцима.
Остали приходи су реализовани у мањем износу од планираног износа и у највећем
делу се односе на наплаћена отписана потраживања у претходној години.
Непоштовање договорених рокова плаћања, од стране комуналних предузећа
задужених за прикупљање отпада на територији оснивача и оснивача такође је битно
утицала на пословање ЈКП "Дубоко" Ужице нарочито у погледу одржавања ликвидности
предузећа. И поред наведених проблема, ЈКП "Дубоко" Ужице је у другом кварталу 2019.
години редовно измиривало преузете обавезе према добављачима, по основу јавних
прихода и према запосленима.
Пословни расходи састоје се од трошкова материјала, трошкова зарада, трошкова
производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова.
Трошкови материјала које чине трошкови материјала за одржавање основних
средстава, трошкови резервних делова, ситног инвентара, канцеларијског и осталог
материјала, горива, огревног материјала и електричне енергије остварени су у мањем
износу од планираних вредности. Због неизвесне динамике плаћања услуге депоновања
све набавке се реализују у складу са очекиваним приливом новчаних средстава по
искључивом писаном или усменом захтеву.
Трошкови зарада које чине трошкови бруто зарада, доприноса на зараде, накнаде за
рад Управног одбора, накнаде запосленима за долазак и одлазак са посла као и накнаде за
дневнице на службеном путу такође су реализовани у оквиру планираних вредности.
Реализација планираних трошкова производних услуга остварена је у мањем износу
од планираног због реализације планираних набавки у складу са расположивим
средствима.
Трошкови амортизације обрачунати су у складу са законским прописима.
Нематеријални трошкови нису реализовани у планираном износу као ни финансијски
расходи.
Остали расходи, који се највећим делом односе на отпис потраживања ненаплаћених
у року од 60 дана, реализовану су у мањем износу од планираног. Наведена потраживања
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односе се у највећем делу на дуг комуналних предузећа која врше прикупљање отпада на
територији локалних самоуправа.
2. БИЛАНС СТАЊА
Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2019. до
30.06.2019. године приказан је у наредној табели.

Биланс стања на дан 30.06.2019. године
Р.бр.
I
1.
2.
3.
II
1.
2.

Позиција
Укупна актива (1+2+3)
Уписани а неуплаћени капитал и
стална имовина (класа 0)
Залихе и стална средства намењена
продаји (класа 1)
Краткорочна потраживања, новчана
средства и активна временска
ограничења (класа 2)
Укупна пасива (1+2)
Капитал (класа 3)
Дугорочна резервисања, обавезе и
пасивна временска разграничења
(класа 4)

у динарима
Индекс
реализација
01.01.-30.06.2019.
30.06.2019./план
План
Реализација
30.06.2019.
1,654,657,000
1,447,902,463
88
1,583,158,000

1,297,513,175

82

4,350,000

44,480,849

1023

67,149,000

105,908,439

158

1,654,657,000

1,447,902,463

88

781,314,000

780,582,273

100

873,343,000

667,320,190

76

Позиција из биланса стања, уписани а неуплаћени капитал и стална имовина,
реализована је у мањем износу од планираног због кашњења у реализацији радова на
стабилизацији и проширењу тела депоније.
Залихе и стална средства намењена продаји реализовани су у већем износу од
планираног због нереализованих плаћених аванса извођачу радова на стабилизацији и
проширењу тела депоније.
Краткорочна потраживања су реализована у већем износу од планираног због
неизмирења доспелих обавеза купаца у року.
Новчана средства су рализована у већем износу од планираног због нереализованих
планиране инвестиције. Поменута средства су орочена код банке.
ЈКП "Дубоко" Ужице редовно одржава текућу ликвидност.
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3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
Планирани и реализовани токови готовине из пословних, инвестиционих и
активности финансирања у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године приказани су у
наредној табели.

Токови готовине за период од 01.01. до 30.06.2019. године
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Позиција
Приливи готовине из пословних
активности
Одливи готовине из пословних
активности
Приливи готовине из активности
инвестирања
Одливи готовине из активности
инвестирања
Приливи готовине из активности
финансирања
Одливи готовине из активности
финансирања
Готовина на крају обрачунског
периода

у динарима
Индекс реализација
30.06.2019./план
30.06.2019.

01.01.-30.06.2019.
План

Реализација

131,016,000

105,239,000

80

104,023,000

97,134,563

93

0

0

0

187,506,000

877,947

0

151,228,000

0

0

0

0

0

15,000,000

42,505,720

283

Из извештаја о токовима готовина за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године се
може видети да је већина позиција реализована у оквиру планираних вредности.
Реализација планираних инвестиционих активности знатно одступа од планираних
због кашњења у реализацији радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.
Готовина на крају обрачунског периода је већа у односу на планиране вредности. Од
укупног износа од 42.505.720 динара 38.000.000 динара се односи на орочена средства код
банке за планиране инвестиције које нису реализоване у 2018. и 2019. години.
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4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова управе обрачунати у
периоду од 01.01. до 30.06.2019. години, приказани у наредној табели исказани су у складу
са важећим законским прописима и актима предузећа.

Трошкови запослених за период од 01.01. до 30.06.2019. године
Р.б.

Позиција

1.

Маса зарада бруто 2

2.

Накнаде по уговору о делу

3.

Накнаде по уговору о привременим и
повременим пословима

4.

Накнаде члановима управног одбора

5.

Превоз запослених на посао и са посла

6.

01.01.-30.06.2019.
План

Реализација

у динарима
Индекс реализација
30.06.2019./план
30.06.2019.

44,756,053

38,949,116

87

2,904,650

444,992

15

738,006

212,353

29

2,023,111

1,919,932

95

Дневнице на службеном путу

72,500

67,145

93

7.

Накнаде трошкова на службеном путу

10,000

7,890

79

8.

Отпремнине за одлазак у пензију

9.

Помоћ радницима и породици радника

2,821,436

3,908,255

139

10.

Остале накнаде трошкова запосленима и
остали физичким лицима

1,250,000

296,249

24

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
Укупан број запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице на дан 30.06.2019. године је 94
запослена од чега на неодређено време 75 запослених а 19 запослених на одређено време.
Један запослени је именован на јавну функцију због чега му радни однос мирује до
престанка мандата.
6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
Цена депоновања, која је приказана у Обрасцу 4, није промењена је у односу на
цену у 2018. години и износи 2.292,00 динара. Примењује се од 01.01.2018. године.
Ценовници су доступни на интернет страни ЈКП "Дубоко" Ужице.
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7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у 2019. години.
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за 2019. годину
приказан је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период од 01.01. до 30.06.2019. године
Р.б.

Позиција

01.01.-30.06.2019.
План

Реализација

у динарима
Индекс реализација
30.06.2019./план
30.06.2019.

1.

Хуманитарне активности

74,250

20,000

27

2.

Репрезентација

90,000

63,735

71

3.

Реклама и пропаганда

200,000

92,975

46

Исказана средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним
медијима. Средства за хуманитарне активности детаљно су приказана у Обрасцу 6, који је
саставни део прописаних образаца и исплаћивана су на основу појединачних писаних
захтева.
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
У првом половини 2019. године реализована је набавка два кипер контејнера 2м3 за
манипулацију материјала у центру за селекцију. Вредност набавке износи 220.607 динара.
Извршена су и додатна улагања на два камионима Ивеко Стралис (нови
диференцијал и замена виталних делова мењача). Вредност ових улагања је 1.351.388
динара. Такође, на једном камиону Ивеко Тракер извршена је надоградња навлакача
контејнера са уградњом задњег роло стабилизатора (850мм, 13т). Са овом преправком
камион је оспосoбљен за превоз аброл контејнера и комуналног отпада са свих локација.
Вредност ових улагања је 1.990.000 динара.
Такође, извршено је додатно улагање у сепаратор ЕCS 1500 у центру за селекцију.
Вредност ових улагања је 395.000 динара.
У овом периoду одржанo је више састанaка везано за наставак радова на Пројекту
стабилизације и проширења тела депоније. На састанку у ЕБРД-и уз присуство
представника банке, Надзора "ИГ" Бања Лука и ЈКП "Дубоко" Ужице разговарало се о
измени и допуни главног пројекта кроз пројекат за извођење и о могућности обезбеђења
додатних средстава за финансирање пројектантских услуга.
На састанцима у Министарству заштите животне средине, су дефинисане наредне
активности на реализацији овог пројекта у 2019. години. Договорено је да се ЈКП
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СТАТУТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
“ДУБОКО” УЖИЦЕ

Дубоко, јул 2019. године

1

На основу члана 79. став 2. Закона о јавним предузећима (Службени гласник
РС, број 15/2016) и члана 32. став1. Тачка 6. Уговора о оснивању Јавног комуналног
предузећа Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице који је
уписано у Регистар привредних субјеката Републике Србије на основу решења
Агенције за привредне регистре Републике Србије број БД 68412/2019 од 17.07.2019.
године ( у даљем тексту: Оснивачки акт ), Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице на седници
одржаној 29.07.2019. године, донео је :
СТАТУТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ “ДУБОКО” УЖИЦЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У циљу успостављања одрживог система управљања отпадом, оснивачи су, у
складу са законом и Оснивачким актом утврдили Регион за управљање отпадом
”Дубоко” који обухвата територије оснивача Предузећа.
Предмет овог статута је дефинисање међусобних права и обавеза између
оснивача, као и између оснивача и Предузећа у циљу обезбеђивања потребних и
прописаних финансијских, материјалних, техничко-технолошких, организационих,
институционалних и других услова потребних за успостављање одрживог
оперативног регионалног система управљања отпадом кроз две развојне фазе и то:
Прва фаза: Оснивање и изградња која обухвата:
-оснивање и рад заједничког, регионалног јавног комуналног предузећа са
седиштем у Ужицу које ће обављати делатности превозника, оператера постројења
за третман и оператера на регионалној санитарној депонији комуналног отпада,
односно регионалног центра за управљање отпадом;
-изградњу, опремање и рад, односно обављање делатности и одржавања
регионалне санитарне депоније комуналног отпада на локацији Дубоко Ужице и
припадајућих трансфер, односно претоварних станица на територији оснивача,
сакупљања и транспорта чврстог комуналног отпада од трансфер станица до
регионалног постројења за управљање отпадом, складиштења, одговарајућег
третмана и одлагања комуналног отпада, и припадајућих објеката, укључујући и
прибављање потребног земљишта путем експропријације или на други начин у
складу са законом;
-изградњу и рад, односно обављање делатности постројења за издвајање и
селекцију секундарних сировина из комуналног отпада и припадајућих објеката које
ће пословати у оквиру регионалне санитарне депоније;
-израду предлога и координацију у току израде предлога и доношења
2

Регионалног плана управљања отпадом, нарочито у делу управљања комуналним
отпадом;
-развијање системски организованог одвојеног сакупљања, сортирања и
рециклажу отпада уз поштовање концепта хијерархије управљања отпадом;
-координацију у току реализације, односно примене и праћење реализације,
односно примене Регионалног плана управљања отпадом, нарочито у делу
управљања комуналним отпадом;
-учешће и стручну помоћ оснивачима при изради предлога локалних планова
управљања отпадом, нарочито у делу управљања комуналним отпадом;
-утврђивање ефикасног начина доношења одлука;
-утврђивање начина доношења одлука у случају несагласности оснивача о
појединим питањима везаним за делатност Предузећа;
-обављање других делатности и послова у области управљања отпадом о
којима се оснивачи договоре у складу са законом, Оснивачким актом и овим
статутом.
Друга фаза: Изградња и проширење тела депоније које обухвата:
-организовање и рад Предузећа као регионалног центра за управљање
отпадом;
-прибављање потребног земљишта путем експропријације или на други начин
у складу са законом;
-посебна, уговорена права Града Ужица као локалне самоуправе на чијој се
територији врши пријем, третман и депоновање комуналног и комерцијалног отпада
са територија свих оснивача Предузећа;
-обављање других делатности и послова у области управљања отпадом о
којима се оснивачи договоре у складу са законом, Оснивачким актом и овим
статутом.
ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАД ДЕПОНИЈЕ
Члан 2.
Регионална санитарна депонија комуналног отпада “Дубоко” (у даљем тексту:
Депонија), налази се на територији Града Ужица и после реализације Друге фазе из
члана 1. обухватаће следеће катастарске парцеле:
КО Дубоко катастарске парцеле број: 287/3, 328, 339, 1710, 1706/2, 1707/4,
1707/5, 1707/6, 1712/1, 1712/2, 1719/1,1726/3 1758, 1759/4,1760/1, 1760/2, 1761,
1762, 1763/1, 1763/2, 1763/3, 1763/4, 1763/5, 1764, 1765, 1772/1, 1772/4, 1772/7,
1772/9 и 1772/1 и 1788 у целини, као и делови кат парцела број: 1682/1, 1684/1,
1681, укупне површине 37hа 96а 31m2.
КО Пониковица катастарске парцеле број: 906/3, 906/6, 907, 946/2, 946/5,
946/6, 946/7, 950/1 у целини и део кат. парцеле број 904/1, укупне површине 10hа
41а 31m2.
Катастарска парцела број 1710 КО Дубоко површине 14.41.81 хектара (Прва
фаза из члана 1.) експроприсана је решењем Владе Републике Србије број 4653

4731/2003 од 31.07.2003. године, којим је утврђен општи интерес за изградњу
Депоније.
Члан 3.
За изградњу и проширење тела депоније (Друга фаза из члана 1) Влада
Републике Србије је Решењем 05 број 465-4077/2015 од 16.04.2015. године утврдила
јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос у корист Града
Ужица.
У време доношења овог статута ЈКП “Дубоко” Ужице је исплатило законом
утврђене накнаде за све непокретности обухваћене предметним решењем.
Трошкове експропријације или трошкове прибављања новог земљишта за
потребе обављања делатности сносиће оснивачи.
Члан 4.
Овим статутом, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су
права и обавезе оснивача и ЈКП “Дубоко” Ужице у обављању делатности од општег
интереса из члана 15. Оснивачког акта и овог статута, а нарочито:
-назив и седиште оснивача;
-пословно име и седиште ЈКП “Дубоко” Ужице;
-претежна делатност ЈКП “Дубоко” Ужице;
-права, обавезе и одговорности оснивача према ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП
“Дубоко” Ужице према оснивачима;
-услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину
покрића губитака и сношењу ризика;
-условима и начину задуживања ЈКП “Дубоко” Ужице;
-заступање ЈКП “Дубоко” Ужице;
-износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;
-органи ЈКП “Дубоко” Ужице;
-податак о уделима оснивача у основном капиталу израженог у процентима;
-имовина која се не може отуђити;
-располагање стварима у јавној својини која су пренета у својину ЈКП “Дубоко”
Ужице у складу са законом;
-заштита животне средине;
-друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се
оснива ЈКП “Дубоко” Ужице.
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II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧИМА
ОСНИВАЧИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5.
Оснивачи Предузећа су:
-Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, матични број 07157983,
-Град Чачак, ул. Жупана Страцимира бр. 2, Чачак, матични број 07183097,
-Општина Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, Бајина Башта, матични
број 07158017,
-Општина Пожега, ул. Трг Слободе бр. 9, Пожега, матични број 07158122,
-Општина Ариље, ул. Светог Ахилија бр. 53, Ариље, матични број 07254628,
-Општина Чајетина, ул. Александра Карађорђевића бр. 28, Чајетина, матични
број 07353553,
-Општина Косјерић, ул. Олге Грбић бр. 10, Косјерић, матични број 07357826,
-Општина Лучани, ул. ЈА бр. 5, Лучани, матиочни број 07175316,
-Општина Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 1, Ивањица, матични
број 07221142.
Права оснивача остварују надлежни органи оснивача.
ПРАВНИ СТАТУС ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 6.
ЈКП “Дубоко” Ужице има статус правног лица, са правима, обавезама и
одговорностима утврђеним законом.
ЈКП “Дубоко” Ужице у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења
и иступа у своје име и за свој рачун.
ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 7.
Предузеће одговара за своје обавезе у правном промету целокупном својом
имовином (потпуна одговорност), а оснивачи до висине својих улога.
ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 8.
ЈКП “Дубоко” Ужице заступа и представља директор.
Директор има сва овлашћења у правном промету, у оквиру делатности
уписаних у регистар привредних субјеката.
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Члан 9.
Овлашћење за заступање директор Предузећа може пренети и на друге
запослене у предузећу, писаним пуномоћјем, којим се утврђују врсте и границе
овлашћења за заступање.
Овлашћено лице из става 1. овог члана не може дати пуномоћје другом лицу.
Члан 10.
У случају спречености или одсутности, директора Предузећа замењује
запослени у Предузећу, кога посебном одлуком одреди директор Предузећа.
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 11.
Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће
Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице.
Скраћено пословно име Предузећа је: ЈКП “Дубоко” Ужице.
Седиште предузећа је у Ужицу, Дубоко бб.
Одлуку о промени седишта и пословног имена доноси Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача.
Члан 12.
Предузеће има свој печат, штамбиљ и заштитни знак који означава делатност
Предузећа.
Предузеће може имати више печата који морају бити означени римским
бројевима.
Број печата и штамбиља, величину, начин употребе, чување, руковање и
уништавање утврђује директор Предузећа посебном одлуком.
Предузеће има свој знак који садржи назив и седиште предузећа.
Знак предузећа одређује и мења Надзорни одбор Предузећа.
Члан 13.
Печат Предузећа је округлог облика са текстом по ободу: ЈКП Регионални
центар за управљање отпадом “Дубоко” - Ужице.
Штамбиљ Предузећа је правоугаоног облика са текстом: ЈКП Регионални
центар за управљање отпадом “Дубоко”, са местом за број и датум, Ужице.
Члан 14.
ЈКП “Дубоко” Ужице је за обављање своје делатности од општег интереса,
утврђене Оснивачким актом и овим статутом, уписана у регистар у складу са законом
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којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у
складу са законом на основу решења Агенције за привредне регистре Републике
Србије број БД 68412/2019 од 17.07.2019. године.
IV ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 15.
У оквиру комуналне делатности, управљање комуналним отпадом, сходно
члану 3., став 1., тачка 4 Закона о комуналним делатностима, Предузеће обавља
сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање,
као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и
третман.
Као претежна делатност утврђује се 38 21 Третман и одлагање отпада који
није опасан.
Предузеће може да обавља и делатности које законом , Оснивачким актом и
овим статутом нису утврђене као делатности од општег интереса, али под условом
да се не доводи у питање стално, континуирано и квалитетно обављање делатности
због које је основано.
За обављање делатности које нису од општег интереса, Предузеће је обавезно
да организује посебну књиговодствену евиденцију о резултатима пословања.
Одлуку о промени делатности Предузећа доноси Надзорни одбор уз сагласност
оснивача, у складу са законом.
Предузеће делатност обавља у складу са Оснивачким актом и овим статутом,
Законом о јавним предузећима и законским прописима који регулишу правни статус
и делатност за коју је Предузеће основано и регистровано.
Члан 16.
ЈКП “Дубоко” Ужице може, уз претходну сагласност оснивача, основати
друштво капитала за обављање делатности од општег интереса за које је основано,
као и друштво капитала за обављање делатности која није делатност од општег
интереса, у складу са Законом о привредним друштвима.
V ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 17.
Према решењу АПР број БД 44833/2016 од 06.06.2016. године, вредност
основног капитала утврђена према укупној вредности од 613.077.316,63 РСД.
У вредност уписаног капитала JКП Дубоко Ужице, поред новчаних улога
оснивача, у укупном износу од 368.204.273,39 РСД улази и неновчани капитал који су
оснивачи у току реализације Прве фазе из члана 1 Оснивачког акта и овог статута у
укупном износу од 244.873.043,24 РСД определили за испуњење обавеза из
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оснивачког уговора у делу инвестиционих улагања.
По основу улагања у капитал и процењене вредности уложених ствари и права
оснивачи су стекли уделе опредељене у наредном члану.
Члан 18.
Према решењу АПР број БД 44833/2016 од 06.06.2016. године, оснивачи
учествују у основном капиталу из члана 17. Оснивачког акта и овог статута, према
следећим уплаћеним износима и одговарајућим процентима:
Град Ужице у износу од 145.102.448,24 РСД, што представља 23,91% основног
капитала и то 86.553.303,62 РСД новчаног и 58.549.144,62 РСД неновчаног капитала
(у стварима);
Град Чачак у износу од 163.745.406,61 РСД, што представља 26,88% основног
капитала и то 97.923.532,25 РСД новчаног и 65.821.874,36 РСД неновчаног капитала
(у стварима);
Општина Ивањица у износу од 63.033.921,82 РСД, што представља 10,20%
основног капитала и то 38.056.871,62 РСД новчаног и 24.977.050,20 РСД неновчаног
капитала (у стварима);
Општина Пожега у износу од 57.651.933,71 РСД, што представља 9,30%
основног капитала и то 34.878.740,99 РСД новчаног и 22.773.192,72 РСД неновчаног
капитала (у стварима);
Општина Бајина Башта у износу од 51.796.375,42 РСД, што представља 8,39%
основног капитала и то 31.251.527,39 РСД новчаног и 20.544.848,03 РСД неновчаног
капитала (у стварима);
Општина Лучани у износу од 44.170.296,22 РСД, што представља 7,09%
основног капитала и то 26.808.797,44 РСД новчаног и 17.361.498,78 РСД неновчаног
капитала (у стварима);
Општина Ариље у износу од 35.135.780,64 РСД, што представља 5,70%
основног капитала и то 21.178.016,87 РСД новчаног и 13.957.763,77 РСД неновчаног
капитала (у стварима);
Општина Чајетина у износу од 27.401.928,13 РСД, што представља 4,50%
основног капитала и то 16.382.640,67 РСД новчаног и 11.019.287,46 РСД неновчаног
капитала (у стварима);
Општина Косјерић у износу од 25.039.225,84 РСД, што представља 4,03%
основног капитала и то 15.170.842,54 РСД новчаног и 9.868.383,30 РСД неновчаног
капитала (у стварима).
Члан 19.
Oснивачи међусобно потврђују да су до доношења овог статута уплатили
износе из члана 18. Оснивачког акта и овог статута и да су удели изражени у
процентима у члану 18 Оснивачког акта и овог статута тачни и неспорни.
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VI ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 20.
Имовину Предузећа у моменту потписивања Оснивачког акта и доношења овог
статута чине покретне и непокретне ствари, новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права, укључујући и право коришћења и закупа над
средствима у јавној својини Града Ужица, односно над добрима од општег интереса.
Оснивачи се обавезују да у току реализације Оснивачког акта на својој
територији, под најповољнијим условима, обезбеде одговарајућу локацију за
трансфер, односно претоварну станицу са припадајућом инфраструктуром и опремом
потребном за изградњу трансфер станице и обављање делатности Предузећа и да на
њој установе и дозволе упис права коришћења у корист Предузећа.
Уколико другачије није регулисано одлуком надлежног органа Предузећа код
изградње трансфер станица или претоварних места Предузеће има статус
Инвеститора у складу са законом.
За обављање делатности од општег интереса, Предузеће може користити и
средства у јавној, државној и другим облицима својине, у складу са законом,
оснивачким актом и општим актима.
Члан 21.
Имовина Предузећа је у својини Предузећа.
Право својине и право коришћења непокретности у јавној својини уређени су у
складу са одредбама Закона о јавној својини.
Члан 22.
Предузеће не може располагати имовином веће вредности без претходне
сагласности Надзорног одбора, у складу са законом.
Предузеће може, без сагласности оснивача, прибављати и отуђивати покретну
имовину мање вредности, у смислу Закона о јавним набавкама.
VII ФИНАНСИРАЊЕ РАДА
Члан 23.
Финансирање рада Предузећа уређује се финансијским и динамичким планом
изградње и рада Депоније које доноси Надзорни одбор у складу са законом и
годишњим пословањем.
Извори средстава за обављање делатности и развој Предузећа обезбеђују се
из свих извора утврђених одредбама члана 24. став 1. Закона о комуналним
делатностима.

9

УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА
Члан 24.
ЈКП “Дубоко” Ужице може се задужити узимањем кредита, односно зајма за
финансирање текуће ликвидности и финансирање инвестиционих пројеката.
ЈКП “Дубоко” Ужице је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно
зајма за финансирање инвестиционих пројеката претходно прибави сагласност
надлежних органа оснивача који располажу већином уписаног капитала.
ЈКП “Дубоко” Ужице је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно
зајма за финансирање текуће ликвидности претходно прибави сагласност надлежних
органа оснивача који располажу већином уписаног капитала.
Поступак задужења спроводи се у складу са законом којим се уређује поступак
јавних набавки.
VIII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 25.
Предузеће је дужно да делатности од општег интереса за које је основано и
друге делатности које му, у складу са законом , Оснивачким актом и овим статутом
повере оснивачи, обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и
квалитетно пружање услуга оснивачима, грађанима и другим субјектима.
Предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и
несметано функционисање постројења и других објеката који су неопходни за
обављање делатности, у складу са законом и другим прописима којима се уређују
услови обављања делатности због које је основано.
У циљу квалитетног и благовременог пословања, оснивачи се обавезују да у
што краћем року, а најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана закључивања
Оснивачког акта, одреде једно или више лица који ће бити службено задужени за
сарадњу са Предузећем у обављању делатности и послова за које је основано или
других послова и делатности у области управљања отпадом о чему се оснивачи
писмено договоре у складу са законом.
У случају поремећаја или прекида у пружању услуга, услед више силе или
других разлога које Предузеће није могло да предвиди, а ни спречи, уз обавезу да
одмах предузме мере за отклањање узрока поремећаја, односно прекида или на
други начин обезбеди пружање услуга, Предузеће је обавезно да истовремено о
томе обавести осниваче.
У случају поремећаја у пословању Предузећа, оснивачи су обавезни на
предузимање мера прописаних законом, а којима ће обезбедити услове за несметано
функционисање Предузећа у обављању делатности за које је основано.
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Члан 26.
У финансирању заједничких инвестиционих пројеката, који су утврђени
програмом пословања Предузећа, оснивачи учествују према процентима из члана 18
Оснивачког акта и овог статута.
Оснивачи се обавезују да ће средства за финансирање заједничких
инвестиционих улагања, која су утврђена програмом пословања Предузећа
обезбеђивати и уплаћивати према усвојеном годишњем финансијском и динамичком
плану и одговарајућим месечним захтевима, најдуже у року од 30 (тридесет) дана од
дана достављања захтева од стране Предузећа.
У случају да неки од оснивача не изврши уплату средстава за финансирање
заједничких инвестиционих улагања из става 1 овог члана, у року из става 2 овог
члана, или не достави прописно регистровану меницу у корист Предузећа за ту
уплату, Надзорни одбор на седници која се по хитном поступку заказује, најкасније у
наредних 30 (тридесет) дана, доноси одлуку о обезбеђивању неуплаћених средстава,
са правом рефундације уз припадајућу камату од оснивача који није испунио своју
обавезу уплате средстава за финансирање из става 1 овог члана.
Одлуком из става 3. овог члана може се утврдити повећање цене услуге
Предузећа за оснивача који није извршио обавезу уплате средстава из овог члана.
IX ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 27.
Органи Предузећа су:
-Надзорни одбор,
-Директор.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 28.
Надзорни одбор има 3 (три) члана, од којих је 1 (један) представник Града
Ужица, 1 (један) представник Града Чачка, а 1 (један) представник запослених у
Предузећу.
Председника и чланове Надзорног одбора именује Скупштина града Ужица, на
предлог надлежног органа Града Ужица (представник Града Ужица), надлежног
органа Града Чачка (представник Града Чачка) и репрезентативног синдиката
Предузећа (представник запослених), након спроведеног непосредног изјашњавања
запослених у Предузећу, под условима, на начин и по поступку утврђеним Законом.
Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године.
Позив и материјал за седнице Надзорног одбора достављају се и лицима из
члана 25. став 3. Оснивачког акта и овог статута, која могу учествовати у раду
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Надзорног одбора, без права гласа.
Члан 29.
Председник Надзорног одбора сазива и председава седницама Надзорног
одбора, предлаже дневни ред и потписује одлуке и друге акте које доноси Надзорни
одбор.
Члан 30.
Надзорни одбор ради на седницама и одлуке доноси већином гласова.
Начин рада Надзорног одбора уређује се Пословником о раду.
Чланови Надзорног одбора имају право на накнаду трошкова и накнаду за свој
рад у складу са законом и одлуком надлежног органа Града Ужица.
Члан 31.
За члана Надзорног одбора може бити именовано лице које испуњава следеће
услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким
струковним студијама;
3) да има најмање 5 (пет) година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање 3 (три) године радног искуства на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.
Представник запослених у Надзорном одбору, осим услова из овог члана, мора
испуњавати и додатна два услова:
1. да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја
предузећа у последњих пет година и
2. да није члан политичке странке.
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Члан 32.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и
одговоран је за њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са
дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1 овог
члана;
3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег
програма пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) доноси статут;
7) надзире рад директора;
8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу,
финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка;
10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са
законом, статутом и одлукама оснивача;
12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;
13) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се
уређују радни односи;
14) доноси одлуку о располагању средствима у јавној својини, која су пренета
у својину Предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања
делатности од општег интереса, утврђених Оснивачким актом;
15) доноси одлуку о висини цена услуга;
16) доноси одлуку о задуживању узимањем кредита, односно зајма за
финансирање инвенстиционих пројеката;
17) доноси одлуку о задуживању узимањем кредита, односно зајма за
финансирање текуће ликвидности;
18) одлучује о улагању капитала Предузећа;
19) одлучује о статусним променама Предузећа;
20) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;
21) одлучује о смањењу и повећању капитала Предузећа;
22) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у
Предузећу или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном
друштву;
23) доноси акт о исплати стимулације директора;
24) врши друге послове у складу са законом, Оснивачким актом и овим
статутом.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје
надлежности на директора или друго лице у јавном предузећу.
Одлуке из става 1. тачка 1), 2), 6), 9), 14), 15), 21) и 22) овог члана Надзорни
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одбор доноси уз сагласност надлежних органа оснивача.
Одлуке из става 1. тачка 16), 17), 18), 19), 20) и 23) овог члана Надзорни
одбор доноси уз претходну сагласност надлежних органа оснивача.
Члан 33.
Изузетно од одредби члана 32. Оснивачког акта и овог статута, у случају
иступања оснивача из Оснивачког акта, приступања других заинтересованих градова
или општина, приступања других и домаћих и страних правних лица, утврђивања
тачне количине отпада који долази на Депонију, Надзорни одбор доноси одлуке
једногласно по претходно прибављеном мишљењу надлежног органа Града Ужица, и
то у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања мишљења Града Ужица
Надзорном одбору Предузећа, а најкасније у року од 60 (шездесет) дана од дана
пријема захтева.
Члан 34.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода
на који су именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода
на који су именовани, уколико:
1) ЈКП “Дубоко” Ужице не достави годишњи, односно трогодишњи програм
пословања у роковима прописаним законом;
2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним
органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице Предузећа делује
на штету Предузећа несавесним понашањем или на други начин;
3) се утврди да делује на штету Предузећа несавесним понашањем или на
други начин;
4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну
затвора.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су
да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања
новог председника или члана Надзорног одбора, а најдуже 6 (шест) месеци.
Поступак за разрешење председника и члана Надзорног одбора могу
писменим, образложеним захтевом покренути оснивачи који располажу са више од
половине уписаног капитала.
ДИРЕКТОР
Члан 35.
Директор је надлежан за следеће послове:
1) представља и заступа Предузеће у складу са законом , Оснивачким актом и
овим статутом;
2) организује и руководи радом и пословањем;
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3) води пословање Предузећа;
4) стара се о законитости рада и одговара за законитост рада;
5) самостално доноси одлуке и акта које нису у надлежности других органа,
6) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и
одговоран је за њихово спровођење;
7) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран
је за њихово спровођење;
8) предлаже финансијске извештаје;
9) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета
оснивача (субвенције, гаранције или коришћење других средстава);
10) учествује у раду, предлаже и извршава одлуке Надзорног одбора;
11) доноси одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, услуга и
радова;
12) доноси одлуку о додели уговора у поступцима јавних набавки;
13) доноси одлуке у поступку јавних набавки;
14) доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији врста
послова;
15) доноси одлуке о остваривању права из радног односа;
16) именује осниваче комисија за поједине области из своје надлежности;
17) стара се о благовременој изради периодичних извештаја и годишњег
обрачуна;
18) обавља и друге послове у складу са законом, Оснивачким актом и овим
статутом, који нису у надлежности Надзорног одбора.
Члан 36.
Директора именује и разрешава Надзорни одбор.
Директор се именује на основу спроведеног јавног конкурса на период од 4
(четири) године.
Предузеће објављује конкурс најмање 6 (шест) месеци пре истека периода на
које је именован директор, односно у року од 30 (тридесет) дана од дана подношења
оставке или разрешења.
Рок за подношење пријава не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана
објављивања.
Поступак за именовање директора спроводи Комисија од 9 (девет) чланова,
представника оснивача коју на предлог надлежних органа локалне самоуправе,
именује Надзорни одбор посебном одлуком на мандат од 3 (три) године.
Надзорни одбор именује председника и заменика председника Комисије.
Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици у
скупштини аутономне покрајине, одборници у скупштинама оснивача, као ни
изабрана, именована и постављена лица у органима оснивача.
Надзорни одбор доноси Пословник о раду Комисије.
Сваки члан Комисије, поред услова утврђених одлуком надлежног органа
оснивача, мора имати стечено високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
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студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким
струковним студијама.
Након спроведеног поступка у складу са Законом о јавним предузећима,
Надзорни одбор разматра благовремено пристигле пријаве кандидата који
испуњавају услове и двотрећинском већином укупног броја гласова доноси одлуку о
именовању директора.
На избор директора сагласност дају надлежни органи свих оснивача
Предузећа.
Обавезују се оснивачи да сагласност на одлуку о именовању директора
доставе Предузећу најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања
одлуке.
У случају да неки од оснивача не доставе сагласност из овог члана или се не
сагласи са одлуком о именовању директора у року од 30 (тридесет) дана од дана
достављања одлуке сматраће се да је одлука о именовању донета уколико су
сагласност на одлуку о именовању директора доставили оснивачи који располажу
већином уписаног капитала.
Члан 37.
За директора може именовано лице које поред општих услова прописаних
законом, испуњава и следеће посебне услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким
струковним студијама;
3) да има најмање 5 (пет) година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање 3 (три) године радног искуства на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.
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Члан 38.
Ако директор није именован или је суспендован, Надзорни одбор именује
вршиоца дужности директора, до именовања директора, а најдуже једну годину.
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање
директора Предузећа из члана 37. Оснивачког акта и овог статута.
Члан 39.
Директор је самосталан у вршењу послова из своје надлежности.
Директор заснива радни однос на одређено време и има право на зараду, у
складу са законом.
Члан 40.
Директор за свој рад одговара Надзорном одбору.
Члан 41.
Директор се разрешава пре истека периода на који је именован уколико:
-у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора из члана
37. Оснивачког акта и овог статута;
-Предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у
законом прописаним роковима;
-се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања
супротног пажњи доброг привредика и пропуста у доношењу и извршавању одлука и
организовању послова у Предузећу дошло до знатног одступања од остваривања
основног циља пословања Предузећа, односно од плана пословања Предузећа;
-се утврди да делује на штету Предузећа кршењем директорских дужности,
несавесним понашањем или на други начин;
-извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде
негативан;
-у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну
казну затвора;
-у другим случајевима прописаним законом.
Члан 42.
Директор може бити разрешен дужности директора и пре истека времена на
које је и именован и то у следећим случајевима:
1) Предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаном чланом 63.
Закона о јавним предузећима;
2) Предузеће не испуни планиране активности из годишњег, односно
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трогодишњег програма пословања;
3) Предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене
програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и
допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4) Предузеће не спроводи усвојен годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање из члана 66. Закона о
јавним предузећима;
5) Предузеће врши исплату зарада без овере образаца из члана 66. Закона о
јавним предузећима;
6) не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене
стандарде у припреми финанскијских извештаја;
7) Предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора;
8) не извршава одлуке Надзорног одбора;
9) у другим случајевима прописаним законом.
Предлог за разрешење директора могу поднети оснивачи који располажу са
више од половине уписаног капитала.
Члан 43.
На сва остала питања везана за статус и надлежност директора примењују се
одредбе Закона о јавним предузећима.
X ПРЕСТАНАК СВОЈСТВА ОСНИВАЧА
Члан 44.
Оснивачу Предузећа престаје то својство:
1) брисањем из одговарајућег регистра, ако је члан правно лице;
2) иступањем из Предузећа;
3) искључењем из Предузећа;
4) преносом целокупног удела.
ИСТУПАЊЕ ОСНИВАЧА ПРЕДУЗЕЋА
ИСТУПАЊЕ ОСНИВАЧА ПРЕДУЗЕЋА БЕЗ ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ ЗА УДЕО
Члан 45.
Члан Предузећа може у свако доба иступити из Предузећа, без навођења
разлога за иступање, ако не захтева накнаду за свој удео.
Члан Предузећа не може иступити из Предузећа ако:
1) има неизмирене обавезе према Предузећу по основу неуплаћеног, односно
неунетог улога у Предузеће или по основу додатних уплата или
2) би због тог иступања, Предузеће према редовном току ствари претрпело
18

штету или
3) би иступањем члан Предузећа избегао примену правила о поштовању
посебних дужности према Предузећу.
ИСТУПАЊЕ ОСНИВАЧА ПРЕДУЗЕЋА ИЗ ОПРАВДАНОГ РАЗЛОГА
Члан 46.
Члан Предузећа може иступити из Предузећа из оправданих разлога.
Оправдани разлог за иступање оснивача Предузећа постоји нарочито:
1) ако му један или више осталих оснивача или Предузеће својим радњама или
пропуштањем проузрокује штету, или ако је очигледно да ће таква штета, према
редовном току ствари, наступити;
2) ако је у значајној мери онемогућен да остварује своја права у Предузећу;
3) ако му Предузеће намеће несразмерне обавезе.
ПОСТУПАК ИСТУПАЊА
Члан 47.
Члан Предузећа који жели да иступи из Предузећа дужан је да о томе достави
писани захтев Предузећу који садржи нарочито:
1) разлоге иступања;
2) износ који се захтева од Предузећа на име накнаде за удео;
3) рок у коме се захтева исплата накнаде за удео, осим ако је тај рок одређен
оснивачким актом.
Надзорни одбор је дужан да донесе одлуку о захтеву из става 1 овог члана у
року од 60 (шездесет) дана од дана пријема и да у истом року о томе обавести
оснивача Предузећа који иступа, а у супротном сматраће се да је захтев усвојен у
целини.
Надзорни одбор може само усвојити или одбити захтев из става 1. овог члана
у целини.
Удео оснивача Предузећа који је иступио из Предузећа постаје сопствени удео
Предузећа.
Иступање оснивача из Предузећа и стицање сопственог удела региструју се у
складу са Законом о регистрацији.
ЗАЛОГА КАО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ
Члан 48.
Члан Предузећа може захтевом за иступање из оправданог разлога да тражи
да Предузеће пружи обезбеђење за исплату накнаде за његов удео путем
установљавања залоге на сопственом уделу који ће Предузеће стећи ако прихвати
његов захтев за иступање из Предузећа, у складу са законом који уређује залогу на
покретним стварима уписаним у регистар.
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Члан Предузећа из става 1 овог члана дужан је да нацрт уговора о залози чије
закључење предлаже достави Предузећу у прилогу захтева за иступање из
Предузећа.
У случају из става 1. овог члана Надзорни одбор може прихватити захтев за
иступање само ако истовремено одобри закључење предложеног уговора о залози у
корист оснивача који иступа или, уз сагласност оснивача Предузећа који иступа,
пружи друго одговарајуће обезбеђење.
ИСПЛАТА НАКНАДЕ
Члан 49.
Предузеће може исплаћивати накнаду за удео оснивачу Предузећа који је
иступио само из:
1) средстава резерви Предузећа које се могу користити за те намене;
2) средстава остварених продајом сопственог удела Предузећа стеченог
иступањем тог оснивача Предузећа.
До потпуне исплате накнаде удела оснивачу који је иступио из Предузећа,
Предузеће не може делити добит својим оснивачима и дужно је да:
1) сву остварену добит распоређује у резерве из става 1., тачка 1) овог члана;
2) сва средства Предузећа из става 1. овог члана користи искључиво за
исплату те накнаде.
ИСТУПАЊЕ ИЗ ОПРАВДАНОГ РАЗЛОГА ПО ОДЛУЦИ СУДА
Члан 50.
Ако Надзорни одбор одбије захтев за иступање, односно пропусти да о њему
одлучи у року од 60 (шездесет) дана од дана пријема захтева, члан Предузећа може
тужбом надлежном суду против Предузећа захтевати престанак својства оснивача
Предузећа због постојања оправданог разлога и исплату накнаде за свој удео.
Суд ће пресудом којом одређује престанак својства оснивача Предузећа
одредити и:
1) да удео оснивача Предузећа који иступа постаје сопствени удео Предузећа;
2) висину накнаде коју је Предузеће у обавези да исплати оснивачу Предузећа
који иступа;
3) рок за исплату накнаде из тачке 2) овог става;
4) установљавање залоге у корист оснивача Предузећа који иступа на
сопственом уделу Предузећа из тачке 1) овог става, ако је тужилац то захтевао и ако
суд нађе да је то нужно и оправдано ради обезбеђења исплате накнаде из тачке 2)
овог става.
Накнада коју је Предузеће у обавези да исплати оснивачу Предузећа који
иступа утврђује се у висини од сразмерног дела вредности нето имовине Предузећа
који одговара учешћу удела тог оснивача у основном капиталу Предузећа на дан
подношења тужбе умањена за износ свих потраживања Предузећа према оснивачу
који иступа.
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Рок за исплату накнаде коју је Предузеће у обавези да исплати оснивачу
Предузећа који иступа је пет година.
Члан 51.
Члан Предузећа који је иступио из Предузећа остаје у обавези да уплати,
односно унесе уписани улог и изврши додатне уплате на које је био обавезан, ако је
то неопходно за намирење поверилаца Предузећа.
ИСКЉУЧЕЊЕ ОСНИВАЧА ПРЕДУЗЕЋА
ИСКЉУЧЕЊЕ ОСНИВАЧА ОДЛУКОМ СУДА
Члан 52.
Предузеће може тужбом коју подноси надлежном суду захтевати искључење
оснивача Предузећа, из разлога одређених оснивачким актом или из других
оправданих разлога, а нарочито ако члан Предузећа:
1) намерно или грубом непажњом проузрокује штету Предузећу;
2) не извршава посебне дужности према Предузећу прописане овим законом
или оснивачким актом;
3) својим радњама или пропуштањем, противно оснивачком акту, закону или
добрим пословним обичајима, спречава или у значајној мери отежава пословање
Предузећа.
На захтев Предузећа суд може одредити привремену меру суспензије права
гласа оснивача Предузећа чије се искључење тражи, као и других права тог
оснивача Предузећа или привремену меру увођења принудне управе у Предузеће,
ако нађе да је то нужно и оправдано ради спречавања настанка штете за Предузеће.
Тужба за искључење оснивача Предузећа може се поднети у року од 180
(стоосамдесет) дана од дана сазнања за разлог за искључење, а најкасније у року од
три године од настанка разлога за искључење.
Искључењем оснивача Предузећа удео тог оснивача Предузећа постаје
сопствени удео Предузећа.
Искључени члан остаје у обавези да уплати односно унесе уписани улог и
изврши додатне уплате на које је био обавезан, ако је то неопходно за намирење
поверилаца Предузећа.
НАКНАДА ЗА УДЕО У СЛУЧАЈУ ИСКЉУЧЕЊА ОДЛУКОМ СУДА
Члан 53.
Искључени члан Предузећа може тужбом надлежном суду против Предузећа
тражити накнаду вредности свог удела у висини вредности дела ликвидационог
остатка који би припао искљученом оснивачу сразмерно његовом уделу у основном
капиталу Предузећа који се умањује за износ неизмирених потраживање Предузећа,
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на дан правноснажности пресуде о искључењу. На тако утврђен износ обрачунава се
камата у висини есконтне стопе Народне банке Србије увећане за 2%, почев од дана
правноснажности пресуде о искључењу.
Рок за исплату накнаде из претходног ставе је пет година.
Ако Предузеће не исплати досуђену накнаду оснивачу Предузећа који је
искључен у року одређеном пресудом, члан Предузећа који је искључен може
тражити принудно извршење само продајом сопственог удела који је Предузеће од
њега стекло.
Ако средства остварена продајом сопственог удела у извршном поступку нису
довољна за намирење потраживања оснивача Предузећа који је искључен у погледу
досуђене накнаде, преостали део тог потраживања се гаси.
Предузеће има право да од искљученог оснивача потражује накнаду штете.
Члан 54.
Пренос удела може се вршити само између оснивача и између оснивача и
Предузећа, с тим што право прече куповине удела који је предмет преноса има Град
Ужице.
У случају да надлежни орган Града Ужица у року од 90 дана од дана када му је
понуда достављена не донесе одговарајућу одлуку о понуди за пренос удела,
преносилац удела може, у складу са законом, понуду у прописаној форми упутити
осталим оснивачима.
Понуда за пренос удела у сваком случају се доставља преко Предузећа.
XI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
Члан 55.
Ради обезбеђења заштите општег интереса у Предузећу, надлежни орган
одређен статутом оснивача Предузећа даје сагласност на следеће одлуке и акта
Предузећа:
1) статут;
2) давање гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења
за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
3) тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.), осим ако другим законом
није предвиђено да ту сагласност даје други државни орган;
4) располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су
пренета у својину јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;
5) акт о општим условима за испоруку производа и услуга;
6) улагање капитала;
7) статусне промене;
8) акт о процени вредности капитала, као и на програм и одлуку о својинској
трансформацији;
9) доноси одлуку о задуживању узимањем кредита, односно зајма за
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финансирање инвестиционих пројеката;
10) доноси одлуку о задуживању узимањем кредита, односно зајма за
финансирање текуће ликвидности;
11) друге одлуке, у складу са законом којим се одређује обављање делатности
од општег интереса и оснивачким актом.
За одлуке из тачке 1), 3), 4), 7) и 8) претходног става потребна је сагласност
надлежних органа свих оснивача Предузећа.
За одлуке из тачке 2), 5), 6), 9), 10) и 11) претходног става потребна је
сагласност надлежних органа оснивача Предузећа који располажу са најмање две
трећине уписаног капитала.
За одлуке из члана 32. Оснивачког акта и овог статута за које је обавезна
сагласност или претходна сагласност надлежних органа оснивача Предузећа и које
нису обухваћене овим чланом потребна је сагласност надлежних органа оснивача
Предузећа који располажу са најмање две трећине уписаног капитала.
Обавезују се оснивачи да сагласност на одлуке из овог члана доставе
Предузећу најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања одлуке из
тачке 1), 3), 4), 7) и 8) из става 1 овог члана.
Обавезују се оснивачи да сагласност на одлуке из овог члана доставе
Предузећу најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања предлога
одлуке из тачке 2), 5), 6), 9), 10) и 11) из става 1 овог члана.
Обавезују се оснивачи да сагласност на одлуке из става 3 овог члана доставе
Предузећу најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања предлога
одлуке.
У случају да неки од оснивача не доставе сагласност из овог члана или се не
сагласе са одлуком у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања одлуке или
предлога одлуке сматраће се да су сагласни са предлогом одлуке или одлуком.
XII ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 56.
Чланови Надзорног одбора за свој рад одговорни су локалним самоуправама
које представљају.
Чланови Надзорног одбора одговарају солидарно за штету коју својом одлуком
проузрокују Предузећу или другом субјекту, ако је та одлука донета грубом
непажњом или са намером да се штета проузоркује.
Члан Надзорног одбора не сноси одговорност ако издвоји своје мишљење у
записник.
Члан 57.
Директор је одговоран за резултате пословања и законитост рада и за свој рад
одговара Надзорном одбору.
Директор одговара за штету нанету несавесним пословањем и прекорачењем
овлашћења.
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XIII ОПШТИ АКТИ
Члан 58.
Општи акти Предузећа су Статут и други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт ЈКП “Дубоко” Ужице.
Други општи акти ЈКП “Дубоко” Ужице морају бити у сагласности са Статутом
ЈКП “Дубоко” Ужице.
Појединачни акти, које доносе органи и овлашћена лица, морају бити у складу
са законом, Оснивачким актом. овим статутом и општим актима Предузећа.
XIV ДОБИТ
Члан 59.
По усвајању финансијског извештаја за претходну пословну годину, добит те
године распоређује се следећим редом:
1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;
2) за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве).
Ако након распоређивања добити за сврхе из става 1 овог члана преостане
део добити, Надзорни одбор Предузећа га може расподелити за следеће намене:
1) за резерве, ако их је Предузеће утврдило статусом (статусне резерве);
2) за исплате оснивачима, у складу са законом.
Добит Предузећа, проистекла из продаје секундарних сировина, произведеног
био-гаса и произведеног компоста припада Предузећу и користити се за технолошко
унапређење система управљања отпадом.
Добит која се враћа оснивачима може се користити и за непредвиђена
комунална улагања на територији оснивача, ради квалитетнијег функционисања
регионалног система управљања отпадом.
У случају да средства од добити нису довољна, оснивачи су сагласни да на
рачун Предузећа издвајају финансијска средства која ће омогућити продужење века
депоније “Дубоко” кроз повећање процента издвајања секундарних сировина,
смањење количине отпада који се санитарно депонује или коришћење отпада као
енергетског ресурса.
Одлуку о расподели новчаних средстава из добити доноси Надзорни одбор.
XV ГУБИТАК
Члан 60.
Предузеће има приоритетно право на секундарне сировине које настају на
територији оснивача.
У случају да у експлоатационом периоду дође до смањења секундарних
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сировина у отпаду који се допрема на Депонију, оснивачи ће по хитном поступку,
предузети све мере, у складу са законом да се секундарне сировине прво понуде
Предузећу.
Покриће губитка, у случају смањења допремљене количине секундарних
сировина, сразмерно је финансијском учешћу из члана 18. Оснивачког акта и овог
статута.
Одлуку о покрићу губитка доноси Надзорни одбор.
XVI ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 61.
Пословном тајном сматрају се подаци утврђени одлуком Надзорног одбора или
директора чије би саопштење неовлашћеном лицу било противно пословању
Предузећа и на тај начин штетило његовом пословном угледу и интересима.
Као пословна тајна не могу се утврдити подаци који су по закону јавни или
подаци о кршењу закона, добрих пословних обичаја и начела пословног морала.
О одлуци из става 1 овог члана обавештавају се оснивачи, чланови Надзорног
одбора, директор, као и запослени.
Члан 62.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци чије би саопштење
неовлашћеном лицу, због њихове природе и значаја било противно интересима
Предузећа.
XVII ЈАВНОСТ РАДА И ИНФОРМИСАЊЕ
Члан 63.
Предузеће је обавезно да благовремено и на законом прописани начин
информише осниваче, грађане и кориснике услуга о свом раду, пословању и
развојним програмима, а посебно о сметњама и прекидима у пружању услуга које су
настале или ће настати у вршењу своје делатности.
Обавештавање оснивача врши се достављањем позива и материјала за
седнице Надзорног одбора.
Редовно и благовремено обавештавање се утврђује као посебна обавеза члана
Надзорног одбора према оснивачу кога представља.
Обавештавање се врши преко средстава јавног информисања или на други
погодан начин.
Члан 64.
Органи

Предузећа

су

дужни

да

обезбеде

јавност

рада

и

редовно,
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благовремено, потпуно и истинито информисање запослених о свом раду и
пословању Предузећа, а нарочито о развојним плановима и њиховом утицају на
економски и социјални положај запослених, кретању и променама зарада, заштити и
безбедности на раду и мерама за побољшање услова рада, расподели добити,
статусним променама и промени облика Предузећа.
Обавештење запослених остварује се објављивањем информација на огласним
таблама, путем службених саопштења, радних састанака и на други погодан начин.
Члан 65.
Поред обавезе чувања аката и докумената према одредбама Закона о
привредним друштвима, Предузеће је дужно да на својој интерној страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног одбора и директора Предузећа;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове
измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има
конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег
програма пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора.
XVIII ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 66.
Предузеће је дужно да предузима потребне мере заштите на раду,
безбедности имовине и заштите и унапређење радне и животне средине, у складу са
законом.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеди рационално
коришћење природних богатстава, урачунавање трошкова заштите животне средине
у оквиру инвестиционих и производних трошкова, примену прописа, односно
предузимање мера заштите животне средине, у складу са законом.
XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 67.
Тумачење Оснивачког акта, овог статута и других општих аката Предузећа
даје Надзорни одбор.
Члан 68.
Међусобни односи и потраживања настала до иступања, регулишу се према
важећим прописима.
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qraH 69,
3aAyxyje ce A peKrop npeAFeha Aa y poKy otr 60 (ure3Aecer) AaHa oA AaHa
ynuca npeAFeha y AnP noAHece 3axreB 3a yn c npaBa Kopl,luhe!{,a ycraHoBrbeH[x y
Kopl4cT npeAFeha y jaBHy eB[AeHqxjy o HenoKperHocTriMa ,i npaBrMa Ha brMa, y
cKnaAy ca 3aKoHoM o jaBHoj cBojxH[.

je Aa HajKacHuje y polq oA 30 (rpyaecer) aana oa
ycnoBa,
cTt4qalba npon[caHyx
Ha 3axTeB npeAFeha AoHecy oAroBapajyha aKra
nponucaHa 3a ynxc npaBa Kopr4uheBa llpe4yseha y jaBHy eBu.qeHll jy o
HenoKperHocruMa u npaBliMa Ha b!4Ma, y cKnaAy ca 3aKoHoM o jaBHoj
O6aBe3a ocrarux ocH Baqa

cBojlHu ,OcHuBaqKrM aKToM It oBuM craryt'oM.

qraH 70.
OcHt4Ba.],l cy carnacH[, Aa paAx yrBpbfiBa$a raqHux xorr4r.]r,1Ha omaAa, Kao
ocHoBe 3a rcMeHy npoqeHryarHor yqeurha y ouHaHcupalby paAa npeAFeha, KBapranHo
aHanrcxpajy yKynHe Korl4rr[He, Bpcre 14 cacraB orna4a Koj ce ca repuropr4ja ocHyBaqa
AonpeMajy Ha perrioHarHy aenoH[jy,

qraH 71.
3a cBe uro Hxje npeABxbeHo oBr4M cTaTyroM, npuMelb!4Bahe ce OcH[Banxri aKr,
3aKoH o jaBHlM npeAy3ehr4Ma, 3aKoH o npuBpeAH[M ApyrurBxt4a x Apyrx 3aKoHcKn
nponucl4.

qnaH 72,
JKn ",qy6oko" yxr4r.le AyxHo je Aa Apyra onuJ'rir aKra ycamacu ca 3aKoHoM
craryroM y poxy oA 90 (.qeBeAecer) AaHa o AaHa rc6opa opraHa npeAy3eha.

14

oBlrM

i{naH 73.
OBaj craryr sryna Ha cHary ocMor AaHa oA AaHa o6jaBrbuBaBa Ha ornacHoj ra6n[
npeaFeha, a HaKoH Ao6xjarba car.flacHocfl,, ocHr4Baqa y cMaAy ca oApeA6aMa
OcH[Ba,]Kor aKra ,1 oBor crarfra,

|{ral{ 74,
OBaj craryr je caqurbeH y 13 (rpxHaecr) cToBeTH[x np]lMepaKa la ro 3a cBaKor
ocHrBa'ra no 1oeAaH) npxMepa& a 4 (qerxp[) nprMepKa 3a npeAFehe.

ne*."A"tr;WHoroAoopa

Pa$r{

Joaanoarh
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РЗАВ"
Број: 514-1/2019
Ариље, 21.02.2019. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), и
члана 34. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање “Рзав” Ариље, Управни одбор
Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље који обавља функцију Надзорног одбора
до конституисања овог органа по одредбама Закона о јавним предузећима, на седници
одржаној 21.02.2019. године, усвојио је:

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА
ЗА 2018. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
1. ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље обавља привредну делатност од
Општег интереса ради обезбеђења воде за пиће за општине - осниваче и то: Ариље,
Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац.
Предузеће је уписано у судски регистар код Окружног привредног суда у Ужицу под
бројем Фи-174/87 од 25. маја 1987. и Фи-1/90 од 3. јануара 1990. године.
Превођење код Агенције за привредне регистре извршено је 20.06.2005. године под
бројем БД. 23776/2005.
Предузеће је самостална организациона, економска и пословна целина у којој
оснивачи повезани заједничким интересима по основу удела капитала у укупном капиталу
Јавног предузећа остварују право управљања и заштиту јавног интереса.
2. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Органи предузећа су у складу са Законом о јавним предузећима (“Сл. гласник РС”,
бр. 15/16) и предложеним текстом новог Оснивачког акта - "Одлуке о оснивању јавног
предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље":
1. Надзорни одбор
2. Директор
Даном ступања на снагу Закона о Јавним предузећима (“Сл. гласник РС”, бр. 15/16),
04. марта 2016. године Управни одбор Јавног предузећа "Рзав" Ариље је наставио да
обавља послове Надзорног одбора прописане овим Законом, до именовања председника и
чланова Надзорног одбора, у складу са овим Законом.
2.1. Надзорни одбор
Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље у складу са
Законом о јавним предузећима (“Сл.гласник РС”, бр. 15/16) и предложеним текстом новог
Оснивачког акта - "Одлуке о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље"
има три члана.
Закључком Координационог тела Система за водоснадбевање "Рзав" Ариље
формирана је „Комисија оснивача за усаглашавање аката предузећа са новим Законом о
јавним предузећима“ (“Сл. гласник РС” бр.15/16) у циљу припреме и усаглашавања текста
оснивачког акта јавног предузећа - “Одлуке о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање
“Рзав” Ариље” и Статута" које општине Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац и Град
Чачак морају да донесу у истоветном тексту.
Сви оснивачи су својим актима именовали своје представнике у Комисију. Решењем
градоначелника града Чачка број 020-76/17-II од 15. новембра 2017. године одређен је
Небојша Бежанић, дипломирани правник, начелник Градске управе за опште и заједничке
послове града Чачка за представника града Чачка у Комисији. Остали чланови Комисије
оснивача за усаглашавање аката предузећа са новим Законом о јавним предузећима су:
Владимир Савић испред општине Ариље, Душко Ђорђевић испред општине Пожега, Весна
Милетић испред општине Лучани и Зоран Дрињаковић испред општине Горњи Милановац.
Тачком 2. Одлуке Управног одбора број 405/2017 од 31.05.2017. године, предлажено
је и Републичкој дирекцији за воде да као највећи удружилац средстава на изградњи бране и
акумулације „Ариље – профил Сврачково“ именује свог представника ради учешћа у раду
Комисије за усаглашавање оснивачког акта и Статута предузећа са новим Законом о јавним
предузећима. Одлука Управног одбора предузећа број 405/2017 од 31.05.2017. године је
достављена Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој
дирекцији за воде.
Комисија за усклађивање нормативних аката ЈП "Рзав" Ариље израдила је нови текст
предлога оснивачког акта јавног предузећа - "Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
водоснабдевање "Рзав" Ариље."

Наведени предлог одлуке треба у истоветном тексту да усвоје сви оснивачи.
Питање представљања оснивача у Надзорном одбору ЈП “Рзав“ Ариље је једно од
кључних за коначно усаглашавање ставова оснивача у поступку усклађивања оснивачког
акта, будући да постоји правна празнина и да важећи Закон о јавним предузећима не познаје
регионална предузећа основана од стране више локалних самоуправа - оснивача.
На основу члана 46, 47 и 48. Одлуке о организовању Јавног предузећа за
водоснабдевање "Рзав" Ариље и заузетог става, на VI седници Координационог тела
Система за водоснабдевање "Рзав" одржаној дана 22. октобра 2018. године у просторијама
Фабрике воде у Ариљу, о неопходности обезбеђења начина заступљености свих оснивача у
Надзорном одбору предузећа, чланови Координационог тела, имајући у виду потребу да се
обезбеди што праведнији и равноправнији третман свих оснивача, су постигли сагласност и
31.12.2018. године потписали „Споразум о начину вршења функције члана Надзорног
одбора у ЈП „Рзав“ Ариље“ Број: 2876.
Будући да постојећи акт о Оснивању ЈП "Рзав" Ариље још није усаглашен и усвојен
од стране свих оснивача у истоветном тексту (после чега би се на основу истог донео и
Статут) и да је поступак усклађивања аката у току и да је исти неопходно наставити до
краја, до тог тренутка се примењују одредбе Закона о јавним предузећима, постојећег
оснивачког акта и Статута ЈП "Рзав" Ариље, које нису у супротности са истим. Сходно
наведеном Послове Надзорног одбора у Јавном предузећу "Рзав" Ариље у 2018 години
обављао је Управни одбор предузећа који чине испред општине Ариље: Љубиша Савић,
општине Пожега: Бошко Илић, општине Лучани: Ранисав Весовић, града Чачка: Милан
Видаковић (заменио Обрада Павловићана, члана Управног одбора испред овог оснивача) и
Лола Чвркић, општине Горњи Милановац: Божидар Вучетић и Министарства пољопривреде
шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде: Милан Његован, Ивана
Мутавџић и Александра Савић. Са Милом Савићем, представником запослених Управни
одбор има 10 чланова.
Напомена: Један члан Управног одбора испред Министарства заштите животне
средине није именован.
Управни одбор је током 2018. године одржао укупно 10 седница о чему је писмено
извештавао осниваче.
2.2. Директор
За Директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, по спроведеном
јавном конкурсу, на период од четири године именован је Зоран Бараћ, дипломирани
инжењер електротехнике из Чачка. (Одлука - Решење Управног одбора Број: 495/2018 од
25.10.2018. године).
Решење о именовању Директора Јавног предузећа “Рзав“ Ариље Број: 495/2018 од
25.10.2018.године је објављено у „Службеном гласнику„ Републике Србије, број 84 дана 2.
новембра 2018. године. Директор је ступио на рад у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању.
3. ПОСЕБНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Координационо тело Система за водоснабдевање "Рзав"
Усаглашавање ставова оснивача, везано за пословање и развој предузећа, одвија се
преко Координационог тела.
Координационо тело Система за водоснабдевање "Рзав" чине градоначелник града
Чачка и председници општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац (инвеститори и
корисници воде из Система "Рзав").
Циљ формирања Координационог тела је да се постигне и очува заједништво у даљој
изградњи и коришћењу Система "Рзав" од стране града Чачка и четири општине. Основни
задатак овог тела је вођење и координирање активности везаних за изградњу акумулације
код надлежних органа у Републици.
У 2018. години Координационо тело је одржало једну седницу.
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4. НОРМАТИВНИ АКТИ
Нормативни акти обухватају акта која се односе на основну делатност и делатност
везану за изградњу бране и акумулацију "Ариље - профил Сврачково".
ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ
4.1. Самоуправни споразум о изградњи и коришћењу Система за
водоснабдевање "Рзав"
Закључен између пет општина 1987. године са изменама из 1990. године, када је
прерастао у Уговор.
4.2. Одлука о организовању Јавног предузећа за водоснадбевање "Рзав"
Одлука се сматра донетом када су је сви оснивачи донели у истоветном тексту а то је
28.02.2006. године.
Измене и допуне Одлуке сматрају се донетим, када су је сви оснивачи донели у
истоветном тексту а то је 22.09.2009. године.
По Закону о јавним предузећима (“Сл. гласник РС” бр.15/16), који је ступио на снагу
04. марта 2016. године сви оснивачи јавних предузећа су дужни да ускладе оснивачка акта
ових предузећа са одредбама овог Закона.
Такође закон предвиђа и обавезу усклађивања општих аката у складу са овим
законом и оснивачким актом у року од 90 дана од дана усклађивања оснивачких аката са
одредбама овог Закона.
Будући да је наше јавно предузеће ЈП "Рзав" основало више оснивача – јединица
локалне самоуправе, сви оснивачи (скупштине оснивача) треба да у истоветном тексту
ускладе оснивачки акт предузећа са Законом.
Комисија за усклађивање нормативних аката ЈП "Рзав" Ариље састављена од по
једног представника свих оснивача ЈП“ Рзав“ Ариље је израдила нови текст предлога
оснивачког акта јавног предузећа - "Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање
"Рзав" Ариље".
Предлог „Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" се
доставља свим оснивачима ЈП“Рзав“Ариље на усвојање у истоветном тексту.
4.3. Статут
Постојећи Статут предузећа донет је од стране Управног одбора Јавног предузећа за
водоснабдевање "Рзав", на седници одржаној 07.09.2006. године под бр. 93/2006.
Одлуком Управног одбора број 64/2009 од 16.07.2009. године извршена је измена
члана 31. Статута ЈП "Рзав", а која се односи на број чланова Управног одбора.
Измене и допуне Статута се примењују од 20.09.2009. године, као датума када су сви
оснивачи дали сагласност на исти.
Нови Статут ЈП “Рзав“ Ариље ће бити донет по усвајању нове „Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље".
4.4. Уговор о испоруци воде из Система "Рзав"
Уговор је закључен између ЈП "Рзав" и овлашћених предузећа за водоснабдевање
пет општина, 24.01.1994. године.
ДЕЛАТНОСТ ВЕЗАНА ЗА БРАНУ И АКУМУЛАЦИЈУ "АРИЉЕ - ПРОФИЛ СВРАЧКОВО"
4.5. Уговор о удруживању средстава са општинама, за заједничко финансирање
улагања на изградњи Система за водоснабдевање "Рзав". (Закључује се сваке године по
усвајању Програма пословања од стране оснивача).
4.6. Основни Уговор о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације
“Ариље - профил Сврачково” између Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега,
Лучани, Горњи Милановац и ЈП "Рзав" потписан је 14.10.2009. године и истим се регулишу
међусобна права и обавезе.
ЈП "Рзав" Ариље
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Члановима 12. и 13. Основног Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и
акумулације "Ариље - профил Сврачково" за заједничко праћење и реализацију Уговора,
уговорне стране образују Пословни одбор.
Пословни одбор је у 2018. години одржао 4 седнице.
4.7. Уговор о финансирању послова за изградњу бране и акумулације "Ариље профил Сврачково" за 2018. годину потписан је после усвајања Програма пословања ЈП
"Рзав" Ариље.
4.8. Остала нормативна акта у предузећу
Организација предузећа и систематизација радних места регулисани су Правилником
о организацији и систематизацији радних места, Одлуком о организацији и раду Службе
физичког обезбеђења, Правилником о безбедности и здрављу на раду, Одлуком о радном
времену и низу наредби и упутстава којима се ближе регулише рад у предузећу.
У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду од стране Управног одбора
донет је акт о Процени ризика на радном месту и у радној околини ЈП "Рзав" и Правилник о
радној дисциплини и понашању запослених у току рада.
Правилник о ближем уређивању поступка набавки у ЈП “Рзав“ Ариље - као интерни
акт, донет је сходно члану 22. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,
14/15 и 68/15).
На радне односе у предузећу поред Колективног уговора примењују се Закон о раду,
Уговори о раду и Одлуке Управног одбора и директора везане за радне односе.
Колективни уговор Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
Оснивачи предузећа (град Чачак и општине Ариље, Пожега, Лучани и Горњи
Милановац), Репрезентативни синдикати на нивоу предузећа, ("Организација самосталних
синдиката" и синдиката "Независност"), и Послодавац: Директор ЈП" Рзав" Ариље као лице
овлашћено за заступање послодавца, закључили су Kолективни уговор Јавног предузећа за
водоснабдевање „Рзав“ Ариље и исти је заведен у ЈП“Рзав“Ариље под бројем 430/1 дана
30.11.2017.године, и Анекс I број 764.од 12.04.2018.године.
Наведени акт је потписан у истоветном тексту од стране свих оснивача.
Свим оснивачима је достављен по примерак потписаног Колективног уговора ЈП
“Рзав“ Ариље.
Закон о раду ("Сл.гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС и 113/17) Колективни уговор код послодавца ЈП "Рзав" Ариље је усклађен са одредбама Закона о
раду.
У ЈП "Рзав" Ариље у новембру 2017 години је први пут донет колективни уговор.
Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС“, бр. 15/16) је ступио наснагу
04.03.2016. године и покренут је поступак усклађивања Оснивачког акта и одредби Статута
ЈП "Рзав" Ариље од стране оснивача са одредбама наведеног Закона.
Комисија за усклађивање нормативних аката ЈП "Рзав" Ариље састављена од по
једног представника свих оснивача ЈП “Рзав“ Ариље је израдила нови текст предлога
оснивачког акта јавног предузећа - "Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање
"Рзав" Ариље".
Предлог „Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" ће
се доставити свим оснивачима ЈП“Рзав“Ариље на усвојање у истоветном тексту.
Решењем градоначелника града Чачка број 020-76/17-II од 15. новембра 2017.године
за представника града Чачка у Комисији испред овог оснивача одређен је Небојша Бежанић,
дипломирани правник, начелник Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка.
Остали чланови Комисије оснивача за усаглашавање аката предузећа са новим Законом о
јавним предузећима су: Владимир Савић испред општине Ариље, Душко Ђорђевић испред
општине Пожега, Весна Милетић испред општине Лучани и Зоран Дрињаковић испред
општине Горњи Милановац.
Републичка дирекцији за воде да као највећи удружилац средстава на изградњи
бране и акумулације „Ариље - профил Сврачково“ није именовала свог представника ради
учешћа у раду Комисије за усаглашавање оснивачког акта и Статута предузећа са новим
Законом о јавним предузећима
Наведени предлог одлуке треба у истоветном тексту да усвоје сви оснивачи.
Поступак усклађивања Оснивачког акта и одредби Статута ЈП "Рзав" Ариље од
стране оснивача са одредбама наведеног закона је у току.
ЈП "Рзав" Ариље
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II ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
1. ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ
У складу са Планом производње и дистрибуције воде у току 2018. године Водосистем
“Рзав” је произвео и испоручио укупно 16.699.640 м3 хигијенски исправне воде за пиће својим
корисницима, односно водоводима Ариља, Пожеге, Лучана, Чачка и Горњег Милановца, што
износи 529,5 л/с просечно дневно.
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Општина
Ариље
Пожега
Лучани
Чачак
Горњи Милановац
УКУПНО

Извршено
(м3)
1.187.895
2.518.459
1.334.734
9.565.645
2.092.907
16.699.640

Планирано
(м3)
1.225.238
2.450.995
1.353.629
8.659.008
2.090.016
15.778.886

Извршење
(%)
97,0
102,8
98,6
110,5
100,1
105,8

Укупно
(%)
7,1
15,1
8,0
57,3
12,5
100,0

План производње и дистрибуције воде за 2018. годину (планирано 15.778.886 м3, тј
500 л/с) остварен је са 105,8%.
Укупно је захваћено сирове воде 17.523.303 м3, што износи 555,7 л/с просечно
дневно. Сопствена потрошња на фабрици воде је износила 823.663 м3 (26,1 л/с просечно
дневно), што је 4,7% од захваћене воде.
У односу на 2017. годину када је испоручено 16.928.049 м3 воде (536,8 л/с),
производњa и испорукa воде је мања за 1,4 %.
У односу на 1998. годину када је испоручено 17.475.981 м3 воде (554,2 л/с), што је
досадашњи годишњи максимум, смањење производње и испоруке воде износи 4,4%. Главни
разлози су:
- активирање локалног изворишта од стране ЈКП “Водовод” Чачак од 06.04.1999.
године, сходно одлуци града Чачка и Завода за јавно здравље, у количини од просечно 70
до 130 л/с,
- велико повећање сопствене производње од стране ЈКП “Горњи Милановац” Горњи
Милановац од 2005. године.
Мора се нагласити да је Водосистем "Рзав" пројектован и направљен тако да захвата
воду из акумулације која није много хемијски и бактериолошки оптерећена.
Због огромних количина лишћа и грања на грубој решетки на самом водозахвату у
више наврата током године је долазило до краткотрајних испада из рада пумпне станице
"Шевељ".
ЈП "Рзав" је у 2018. години прерадилo и испоручилo довољне количине хигијенски
исправне воде за пиће свим својим корисницима.
Квалитет сирове воде у току целе године је био променљив са порастима мутноће до
4.000 НТУ што је далеко изнад вредности за које је постројење димензионисано.
Максимална вредност садржаја органских материја у сировој води износила је 286 мг/л.
Максимално дозвољена концентрација органских материја у води за пиће је 8 мг/л а мутноћа
до 1 НТУ.
Максимална дистрибуција је забележена 01.06.2018. године и износила је 740 л/с
(Брђани 100, Љубић 200, Бељина 160, Лучани 70, Пожега 70, Ариље 80 и латерали 60).
У 2018. години систем даљинског управљања је солидно функционисао без већих
кварова.
У току 2018. године све технолошке линије су нормално функционисале.
Постројење за озонизацију је током целе године добро функционисало (ново
постројење пуштено у рад у мају 2016. године) чиме је одржаван добар квалитет чисте воде
и њена стабилност дуж дистрибутивног цевовода.
ЈП "Рзав" Ариље
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Линија за флуорисање није у функцији од 03.04.1997. године када је Министарство за
здравље Републике Србије својим актом број 325-01-8/97-04 забранило флуорисање воде
на Систему “Рзав” због непостојања атестиране силикофлуороводоничне киселине.
У Табели 1 приказан је план испоруке и остварени физички обим испоручене воде у
м3 за одговарајући месец и одговарајући град. Такође је приказан однос остварене испоруке
воде у 2018. години и Плана производње и испоруке воде за 2018. годину. У последњој
врсти је приказано процентуално учешће града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и
Горењи Милановац, корисника у испоруци воде у 2018. години.
У Табели 2 приказана је остварена испорука воде у периоду од 1994. до 2018. године
као и просечан проток у л/с.
У количини воде која је испоручена Пожеги садржана је и количина воде која је на
посебним прикључцима испоручена насељима Расна, Висибаба и Узићи, Прилипац,
Милићево село, Горобиље и Здравчићи. У зависности од периода, просечно месечно је
насељима Расна, Висибаба и Узићи испоручивано 10-18 л/с, Прилипцу 2-4 л/с, Милићевом
селу 2-4 л/с, Горобиљу 3-7 л/с и Здравчићима 1-3 л/с.
У количини воде која је испоручена Чачку садржана је и количина воде која је на
посебним прикључцима испоручена насељима Видова, Пријевор, Трбушани и Прислоница.
У зависности од периода, просечно месечно је насељу Видова испоручивано 0,2-0,8 л/с,
Пријевоју 2-6 л/с, Трбушанима 4-7 л/с и Прислоници 2-6 л/с.
У количини воде која је испоручена Горњем Милановцу садржана је и количина воде
која је на посебном прикључку испоручена насељу Брђани, просечно месечно око 0,3 л/с.
За поуздано водоснабдевање у будућности потребно је нагласити следеће:
- У периоду великих мутноћа реке Рзав технолошке линије су изложене великим
оптерећењима. Технологија Постројења је заснована на постојању акумулације
воде.
- У маловодном периоду (режим малих вода) ограничење при захватању сирове воде
на привременом водозахвату представља гарантовани биолошки минимум (700 л/с) у кориту
реке Рзав након захватања воде.
- Због непостојања акумулације велике температурне разлике чисте воде (од 0 па до
23оЦ) изазивају велике температурне дилaтације и деформације свих цевовода а поготово
бетонског што доводи до процуривања на спојевима бетонских цеви.
- Због рада на технолошком минимуму магистрални цевоводи и регулациони блокови
су изложени високом притиску до 14 бара (систем је у потпуности пригушен). Ово има за
последицу повећање губитака воде (поготову на бетонском цевоводу), отежану
манипулацију и оштећења регулационе опреме у мерно-регулационим блоковима испред
градских резервоара где се притисак обара на 6 бара. Сви наведени цевоводи и мернорегулациони блокови су направљени за коначну фазу од 2.300 л/с чисте воде.
Потребно је додатно повећати размену информација са комуналним предузећима а
поготову са ЈКП "Водовод" и ЈКП "Горњи Милановац", а у циљу смањења промена протока у
мерно - регулационим блоковима што би за последицу имало смањење осцилација притиска
у магистралном цевоводу и смањење оштећења регулационе опреме.
Претходно наведено нас упућује на што хитнију изградњу акумулације “Сврачково”
као трајног изворишта водоснабдевања Система “Рзав” како је концептом и предвиђено.
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Табела 1: ИСПОРУКА ВОДЕ КОРИСНИЦИМА СА ВОДОСИСТЕМА "РЗАВ" У 2018. ГОДИНИ

174.096

76,0

79,2

1.264.885

1.159.599

1.321.736

1.241.568

1.277.596

1.207.181

1.331.165

113,0

103,3

99,0

96,1

99,3

Укупно
Исп.
/
Пла
н

137.905

157.248

86,5

1.283.143

1.304.380

111,0

Горњи Милановац
План

104,4

119.539

160.704

97,9

1.473.428

1.306.368

90,9

Чачак

749.952

102,6

139.007

155.520

115,5

1.449.701

1.491.869

106,5

Лучани
Исп.
/
Пла
н
783.024

677.376

101,4

152.264

160.704

111,2

1.355.401

1.435.623

114,1

Пожега
План

101,3

695.051

723.168

103,4

185.580

168.480

104,9

1.529.118

1.301.184

111,8

Ариље

109.814

87,1

733.574

699.840

110,8

187.295

200.880

92,7

1.484.817

1.333.843

112,8

корисник

111.292
101.607

99,6

723.288

736.560

106,2

210.755

214.272

106,1

1.490.629

1.257.120

105,8

План

15.778.886

100,00
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100,00

16.699.640

13,25

100,1

12,53

110,5 2.092.907 2.090.016

План

Исп./

96,4
88.539

109.814

103,7

815.780

725.760

91,3

198.563

181.440

116,1

1.417.946

113,8

Исп./

200.880
94,6
109.383

106.272

115,5

770.999

776.736

117,8

192.597

174.096

110,7

1.290.989

Исп./

193.739
181.440
103,1
110.228

109.814

101,4

708.790

723.168

125,8

202.151

168.480

1.469.237

Исп./

99,3
171.608
190.166
108,9

126.863

116.640

87,8

852.067

686.880

121,4

186.552

103,8

54,88

План

96.423
94,8
196.009
186.624
114,5

118.228

125.885

97,1

864.429

736.560

122,2

174.096

Испор.

95.776
89.510
92,7
203.176
200.880
130,3

110.505

131.242

96,9

894.000

699.840

180.699

57,28

План

Јануар
84.862
93.744
100,9
229.995
186.624

84,1

127.487

116.640

97,3

855.154

120,2

8,58

Испор.

Фебруар
86.912
93.312
119,5
243.256
254.448

97,1

113.015

112.493

94,6

723.168

Испор.

Март
94.187
96.422
119,3
214.037

246.413

101,6

109.476

106.272

869.489

Испор.

Април
115.210
108.864
83,1
239.318

212.544

95,1

100.528

101,9

План

Мај
129.923
133.920
92,7
216.028

208.915

103,0

107.136

План

Јун
111.314
120.528
95,2

198.701

189.216

109.190

Испор.

Јул
111.683
103.680
84,8

194.814

112,9

7,99

102,8 1.334.734 1.353.629

15,53
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прва колона представља укупну месечну испоруку воде у м3
друга колона представља планирану месечну испоруку воде у м3
трећа колона представља однос планиране и испоручене количине воде

15,08

97,0 2.518.459 2.450.995

Пла
н

Август
98.748
101.779

86,7

192.845

План

Септембар
86.301
93.312

217.778

Испор.

Октобар
80.898

98,2

месец

Новембар

93.744

7,77

98,6 9.565.645 8.659.008

92.081

7,11

1.187.895 1.225.238

Децембар
УКУПНО

%

Напомена:
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КОРИСНИК
Испоручено

Прос.

Испоручено

Прос.

Испоручено

Прос.

УКУПНО

Прос.

Г. МИЛАНОВАЦ

Испоручено

ЧАЧАК

Прос.

ЛУЧАНИ

Испоручено

ПОЖЕГА

Табела бр. 2: ПРЕГЛЕД ИСПОРУКЕ ВОДЕ КОРИСНИЦИМА СА ВОДОСИСТЕМА “РЗАВ” У ПЕРИОДУ 1994-2018 године
АРИЉЕ
Испоручено Прос.

л/с

466
504
518
547
550
470
507
528
545
546
520
527
534
530
531
519
508
510
505
506
508
495
492
537
530

м3

14.683.435
15.797.050
16.330.942
17.250.591
17.475.981
14.835.489
15.912.491
16.742.955
17.175.357
17.213.458
16.393.363
16.617.715
16.855.203
16.719.837
16.801.805
16.381.300
16.037.241
16.092.329
15.962.220
15.965.673
16.024.966
15.606.186
15.541.222
16.928.049
16.699.640

л/с

65
67
63
61
76
87
74
79
82
66
56
64
67
64
58
63
67
68
58
61
61
71
66

м3

944.225
2.110.464
1.992.015
1.936.401
2.412.889
2.728.572
2.336.999
2.482.376
2.572.564
2.071.047
1.778.730
2.027.726
2.131.883
2.021.508
1.839.185
1.997.748
2.115.410
2.130.798
1.815.134
1.913.854
1.935.732
2.230.033
2.092.907

л/с

340
362
346
337
349
273
281
297
311
302
283
313
324
310
315
303
298
287
261
266
294
268
278
296
303

м3

10.712.968
11.374.126
10.897.432
10.634.404
11.011.614
8.624.274
8.811.125
9.421.214
9.819.467
9.513.432
8.930.053
9.867.698
10.207.646
9.783.796
9.955.331
9.561.991
9.398.736
9.040.233
8.258.449
8.403.638
9.282.166
8.449.236
8.788.410
9.336.055
9.565.645

517

л/с

44
58
59
55
49
50
52
50
60
53
51
49
51
52
47
47
50
51
52
52
48
49
41
45
42

408.044.498

м3

1.412.010
1.826.644
1.881.844
1.736.669
1.568.788
1.601.953
1.628.012
1.593.124
1.888.204
1.682.268
1.621.526
1.537.945
1.603.882
1.626.801
1.483.566
1.489.707
1.575.528
1.614.886
1.634.280
1.637.912
1.524.631
1.537.151
1.280.372
1.423.198
1.334.734

67

л/с

54
53
58
61
65
60
68
64
67
73
69
64
63
67
66
68
68
73
81
79
74
80
76
83
80

47.618.200

м3

1.730.021
1.666.161
1.848.538
1.940.728
2.076.428
1.896.646
2.127.799
2.030.876
2.104.774
2.312.153
2.168.254
2.033.095
1.996.549
2.109.597
2.071.486
2.131.717
2.156.346
2.303.851
2.572.528
2.493.526
2.334.512
2.530.400
2.391.744
2.625.409
2.518.495

304

л/с

26
29
24
26
26
24
30
31
32
39
35
35
40
37
37
37
34
36
44
41
34
37
36
42
38

239.649.139

м3

828.436
930.119
758.903
828.326
827.136
776.215
932.666
969.169
1.025.913
1.223.229
1.100.966
1.107.930
1.268.396
1.171.917
1.159.539
1.176.377
1.067.446
1.135.611
1.381.553
1.299.799
1.068.523
1.175.545
1.144.964
1.313.354
1.187.895
50

Година

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
39.745.635
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100,0

69

11,7
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26.859.927
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УКУПНО
Проценат од
ук. количине
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2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ
У 2018. години у ЈП “Рзав“ вршена су физичко-хемијска и бактериолошка испитивања
квалитета сирове воде, воде после сваке технолошке фазе пречишћавања и пречишћене
воде која је испоручена комуналним предузећима у Ариљу, Пожеги, Лучанима, Чачку и
Горњем Милановцу. У сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица извршена су два
обиласка слива Великог Рзава и узорковање његових притока (Мали Рзав, Љубишница,
Катушница и Приштевица) и испитивање квалитета њихових вода. Контролисан је квалитет
технолошке отпадне воде после третмана, отпадне воде из лагуне на испусту у реку, као и
квалитет воде реке Рзав пре и после улива наше отпадне воде.
Екстерну контролу квалитета воде из водосистема „Рзав“ вршили су Заводи за јавно
здравље из Ужица и Чачка по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени
лист СРЈ" бр. 42/98). Анализу воде Великог Рзава и његових притока уз њихову категоризацију
урадио је Завод за јавно здравље из Ужица (2 узорка) у складу са Уредбом о граничним
вредностима загађујућих материја у површинским водама и седименту и роковима за
њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 50/2012) и Правилником о параметрима еколошког и
хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса
подземних вода ("Сл. гласник РС" бр. 74/2011). Четири узорка отпадне воде са постројења и
воде реке пре и после улива отпадне воде уз оцену њеног утицаја на квалитет реке на
основу Правилника о опасним материјама у водама ("Сл. гласник СРС" бр. 31/82) и Уредбе о
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово
достизање ("Сл. гласник РС" бр. 67/11 и 74/11) урадио је Завод за јавно здравље из Чачка.
На водосистему „Рзав“ континуално су вршена испитивања физичко-хемијских и
бактериолошких параметара у сировој води, води после сваке технолошке фазе
пречишћавања и у пречишћеној води. У 2018. години испитано је 2075 узорака, од тога 1419
узорка пречишћене воде. У приложеној табели дате су максималне вредности неких
физичко-хемијских и бактериолошких параметара у сировој и пречишћеној води из којих
можемо видети да су највеће мутноће и органско оптерећење у сировој води били од маја
до септембра што је последица изузетно кишног лета (у јулу је киша падала сваки дан, а
максимална температура сирове воде је била 16оЦ).Знатно мање падавина је било у
јесењем периоду. Бактериолошко оптерећење је било највеће од марта до августа.
Завод за јавно здравње из Ужица је вршио физичко-хемијска, бактериолошка и
биолошка испитивања сирове воде (водозахват) и пречишћене воде (додатни резервоар,
крак за Ариље, кућни резервоар и МРБ Пожега), као и биолошка испитивања сирове,
пречишћене и воде после сваке технолошке фазе пречишћавања. На физичко-хемијске и
бактериолошке параметре испитано је 522 узорка, од тога 367 узорак пречишћене воде.
Било је 8 (2,18%) неисправних узорака и то 1 (0,27%) физичко-хемијски и 7 (1,91%)
бактериолошки. Физичко-хемијска неисправност је била због повећаног утрошка калијум
перманганата у додатном резервоару (18.04. 13,80мг/л),при чему су сви остали параметри
били у границама максимално дозвољених концентрација. Микробиолошки неисправни
узорци су били из додатног резервоара и МРБ Пожега по 2 узорка (3.08. и 6.08. због
повећаног броја колиформних бактерија и аеробних мезофилних бактерија и изолованогог
enterobactera и 1 узорак крак за Ариље (6.08.) због повећаног броја аеробних мезофилних
бактерија и изолованогог enterobactera и 1 узорак из кућног резервоара (8.08.) због
повећаног броја аеробних мезофилних У свим овим узорцима вредност резидуалног хлора
је била од 0,40 до 0,50 мг/л. Испитано је и 96 узорака воде на биолошке индикаторе
(фитопланктоне, зоопланктоне,цревне протозое и хелмите ),од тога 22 узорк сирове воде са
водозахвата, 22 узорка пречишћене воде и 52 узорака воде после сваке технолошке фазе
пречишћавања. У пречишћеној води нису идентификоване цревне протозое и хелмити,а
осталих биолошких индикатора је било у количинама које нису имале утицаја на квалитет
воде и органолептичке особине воде.
Завод за јавно здравље из Чачка вршио је испитивање пречишћене воде из МРБ
Лучани, МРБ Бељина, МРБ Љубић, Х.Ч. “Брђани“ и улаз у резервоар „Нешковића брдо“.
Испитивања су вршена на физичко-хемијске и бактериолошке параметре 413 узорака и 16
узорака на биолошке индикаторе.
ЈП "Рзав" Ариље
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По Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени лист СРЈ" бр.
42./98) сви узорци су били бактериолошки исправни, а физичко-хемијски је био неисправн 1
узорк (0,24%) и то због повећане мутноће (1,7 НТУ) из Х.Ч.“Брђани“ (28.12.). У пречишћеној
води нису идентификоване цревне протозое и хелмити, а алги и нематода је било у
количинама које нису имале утицаја на квалитет воде.
Оба Завода су укупно испитала 780 узорак пречишћене воде на физичко-хемијске и
бактериолошке параметре.Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. лист
СРЈ" бр. 42/98) није одговарало 9 узорака (1,16%), од тога 2 (0,26%) физичко-хемијски и
7(0,90%) бактериолошки. На биоиндикаторе је испитано 38 узорака пречишћене воде и сви
су били исправни.
У сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица два пута (пролеће и јесен)
извршен је обилазак слива Великог Рзава и узорковање његових притока, као и праћење
стања потенцијалних загађивача. Испитивање квалитета воде Малог Рзава, Великог Рзава,
Љубишнице, Катушнице и Приштевице на физичко-хемијске, бактериолошке и биолошке
параметре по Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода
("Сл. гласник РС" бр. 74/2011) по коме Мали Рзав и Велики Рзав припадају водотоцима типа
3, а Љубишница, Катушница и Приштевица типа 6. На основу добијених резултата квалитет
свих испитаних водотока је био променљив,али је на основу испитаних физичко-хемијских и
бактериолошких параметара одговарао водотоцима прве или друге класе.На основу
биолошких индикатора све испитиване воде су биле биолошки чисте Раније идентификовани
загађивачи у Љубишу и Равнима дужи низ година нису у функцији, а нема ни новоизграђених
рибњака.У Равнима на Приштевици (узводно од улива у Велики Рзав) изграђена је мини
хидроелектрана,а у току је изградња још једне у близини моста на улазу у центар Равни.
Све чешћа је појава дивљих депонија уз ове водотоке,али и изградња објеката за
угоститељске потребе у летњем периоду узводно од водозахвата (током 2018.године лето је
било кишно па ове активности нису биле у експанзији).
Током године праћен је и квалитет отпадне воде после третмана и на испусту из
лагуне у реку Рзав У сарадњи са Заводом за јавно здравље из Чачка извршено је квартално
испитивање (4 узорка) отпадне воде и реке Рзав пре и после улива отпадне воде. Отпадна
вода после испуштања из лагуне у реку није битније утицала на квалитет реке, било је само
незнатног повећања суспендованих материја. Квалитет воде реке пре и после улива
отпадне воде у погледу бактериолошких параметара је био од II до IV класе зависно од
периода године, али без утицаја отпадне воде.
Последњих година суочени смо са све већим климатским променама које имају
знатан утицај на нагле промене квалитета воде која се захвата са привременог водозахвата,
као и расположиве количине воде. Да би се очувао што бољи квалитет сирове воде
неопходно је елиминисати негативан утицај људи дуж целокупног слива, а нарочито у
близини водозахвата уз помоћ свих надлежних институција Неконтролисана градња
приватних плажа узводно од водозахвата сваке године се повећава, а све већи проблем
праве и неконтролисане депоније. На овом сливу се све више појављују захтеви за изградњу
мини хидроелектрана ( на Приштевици већ се граде две ), што у садашњем режиму рада
ЈП“Рзав“ (захватање воде из живог тока реке) може знатно утицати на њен квалитет.
Посебну пажњу је потребно усмерити и на интензитет радова на брани и њихов утицај на
квалитет воде на водозахвату. Велике температурне промене воде током године доводе до
додатних непредвиђених осцилација у испоруци пречишћене воде. У циљу испоруке што
квалитетније воде за пиће до потрошача неопходна је сарадња са комуналним предузећима
у циљу што рационалније потрошње воде и безбеднијег транспорта магистралним
цевоводом.
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t0C Мутноћа
(NTU)

6
6,7
6
166
9
280
15
87
18 2800
20 4000
16 2000
19 1100
18
680
14
24
11
250
6
97

6,20
60,7
97,34
24,80
125,60
285,75
129,72
184,90
75,36
5,21
56,65
48,33

1500
8800
27000
12000
38000
38000
27000
15000
1200
5000
1200
15000

240
240
1400
280
1900
1700
1600
1100
1600
290
130
1100

0,52
0,37
0,51
0,41
0,36
0,44
0,39
0,65
0,38
0,42
0,55
0,52

4,29
4,52
4,14
3,80
3,86
5,03
4,31
3,81
4,03
3,79
5,08
4,99

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
2
0

Сирова вода
Пречишћена вода
KMnO4*
Укупан број Број аеробних Мутноћа KMnO4* Укупан број Број аеробних
(mg/l)
колиформних мезофилних (NTU)
(mg/l) колиформних мезофилних
бактерија у бактерија у
бактерија у бактерија у 1ml
1000 ml
1ml
1000 ml

Табела 1. МАКСИМАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ И БАКТЕРИОЛОШКИХ
ПАРАМЕТАРА СИРОВЕ И ПРЕЧИШЋЕНЕ ВОДЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Месец

ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
ЈУЛ
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
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* KMnO4 – оксидабилност
Напомена: Максимално дозвољене концентрације (МДК) за пречишћену воду:
- Мутноћа
1,0 NTU
- KMnO4
8,00 mg/l
- Укупан број колиформних бактерија у 100 ml
0
- Број аеробних мезофилних бактерија у 1 ml
10
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3. ОДРЖАВАЊЕ
Опрема
ВОДОЗАХВАТ, ПУМПНА СТАНИЦА "ШЕВЕЉ" И ЦЕВОВОД СИРОВЕ ВОДЕ
Водозахват, пумпна станица и цевовод сирове воде омогућили су континуално
препумпавање воде током читаве године са привременог водозахвата.
Претходну 2018 годину обележиле су уобичајене воде реке Рзав изузев падавина које
су се догодиле током летњих месеци и које су у неколико наврата правиле доста проблема у
захватању сирове воде. Овај проблем је поготову био изражен 21.11.2018. године када је након
дугог сушног периода дошло до подизања нивоа реке и са њом велике количине лисне масе.
Уста водозахватне грађевине чишћена су машински у два наврата и то с пролећа и јесени
када је изнета велика количина лишћа. Упркос наведеном током јесењих месеци било је испада
пумпи из рада неколико пута услед неконтролисаног подизања лисне масе и запушавања
чистилице и ротационог сита.
У септембру месецу 2018. године извршен је ремонт ротационог сита којом приликом је
замењен ланац ротационог сита оба доња рукавца у комплету са клизним лежајевима као и
комплетан сет подужних гума сита.
По питању пумпних агрегата зановљен је један нов пумпни агрегат производње WILO, а
пумпни агрегат истоветног произвођача је након низа сервисних рекламација враћен
произвођачу који је уместо њега испоручио нов хидраулички део (пумпни део ).
Планирано унутрашње чишћење цеви које се налазе унутар пумпне станице није урађено
и као велики проблем пренето је за 2019. годину. Велика дистрибуција воде, нарочито према
граду Чачку је основни разлог за наведено.
Проблеми у функционисању опреме током године у пумпној станици су отклањани и нису
утицали на њено функционисање. Активности на ремонту опреме систематизовани су као:
- замена сигурносних вентила и манометара на антихамер посудама,
- праћење и одржавање погонске спремности пумпи, ротационог сита и остале електро
машинске опреме,
- вибродијагностика и праћење вибрационог стања пумпних агрегата, што је и основни
предуслов за њихов нормалан рад,
- обилазак објеката на цевоводу и припрема за зимску сезону,
- преглед трафо станица и праћење нивоа уља и опреме,
- обнова анодних лежишта станица катодне заштите на водозахвату и станице катодне
заштите на фабрици,
- замењена паник светиљки унутар пумпне станице и светиљки спољашње расвете,
- уградња вентилатора на објекту пумпне станице ради кондиционирања ваздуха унутар
објекта током летњих месеци,
- замена кондензаторских батерија у електро орману пумпе бр 4 чиме је отклоњен
проблем рада поменуте пумпе.

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - ФАБРИКА ВОДЕ
Постројење за прераду сирове воде током 2017. године омогућило је основне
предуслове за прераду и дистрибуцију воде. Током године проблеми, кварови на опреми на
време су отклањањи и све технолошке линије су успешно функционисале.
Уз више или мање проблема у функционисању опреме створени су предуслови за
континуитет прераде воде. Било је низ активности на ремонту и поправци опреме и то су:
ТАЛОЖНИЦЕ

Извршено је комплетно прање таложница. У функционисању опреме није било
значајнијих проблема, јер су у претходним годинама извршени обимнии ремонти редуктора.
Набавка комплет редуктора, вршена током претходних година, планирана је и у будуће..
ОЗОНИЗАЦИЈА

Постројење за озонизацију производње WEDECO функционисало је током читаве
године.
Како од 2016 године, када је опрема намонтирана и пуштена у рад није било значајнијих
набавку резервних делова треба планирати..
ЈП "Рзав" Ариље

Извештај о пословању за 2018. годину

Страна 12 од 43

Постојећа линија за озонизацију "Trailligaz-Paris не ради од маја месеца 2016 године када
су нови генератори пуштени у рад. Мишљење да је најупутније размишљати на тему њеног
расхода.
Једна од старих линија демонтирана је у целости, а друга је остала у стању у којем је и
била. Њена поуздана погонска способност након више од две године без рада је под знаком
питања.
ДОДАТНИ РЕЗЕРВОАРИ

Поред прања обе коморе додатног резервоара извршена су и значајна улагања (пескарење
и фарбање цевовода, израда вентилације и кречење објекта).
Урађена је реконструкција ПЛЦ-а унутар додатних резервоара.
ФИЛТЕРСКА ПОЉА

Функционисање опреме филтерских поља (пнеуматика, затварачи, пумпе за прање,
дуваљке, електрични ормани, сонде и опрема за мерење и регулацију нивоа) уз мање или веће
тешкоће је омогућило континуитет у раду. Замена међуприрубничких затварача, најчешће је
вршена на вентилима чисте воде. Сукцесивна набавка и замена дотрајалих затварача су
неопходни.

ПРИПРЕМА И ДОЗИРАЊЕ ХЕМИКАЛИЈА

Уз мање потешкоће функционисала је читаве године у мери која је обезбедила
континуалан рад. У опреми за хлорисање вршена је замена и повезивање контејнера са хлором,
интервенција на чишћењу и прању хлоринатора и сл. Занављање опреме урађено је заменом
арматуре и цевовода на линији за дозирање алуминијум сулфата и полиелектролита. Овај тренд
замене наставиће се и у наредној години.Такође било је интервенција на линијама за узорке у
смислу њиховог хиперхлорисања, а исте ће и у овој години бити предмет активности. Пумпе
алуминијум сулфата, полиелектролита и сумпорне киселине функционисале су читаве године
као и процесне линије које воде ка појединим местима дозирања.
Током читаве године било је активности на манипулацији контејнера са хлором, истовар
превоз и повезивање као и активности на поправци и замени инсталације хлора.
Активности на занављању опреме за хлорисање потребно је наставити и у наредној
години. Ово се поготово односи на набавку и уградњу опреме за мерење резидуалног хлора
(уређаји познати под називом DEPOLOX-i).
ПНЕУМАТСКА ИНСТАЛАЦИЈА

На пнеуматској инсталацији рађена је по потреби замена фитинга, разводника као и
поправка пнеуматских закретних мотора. Извршена је замена припремних група на филтерским
пољима .
ДИЗЕЛ АГРЕГАТ И ПУМПНА СТАНИЦА НА ПОСТРОЈЕЊУ

У 2018. години у овој технолошкој целини било је значајнијих улагања. Услед квара ДЕА
снаге 250 kVA зановљен је ДЕА истоветне снаге 6-то цилиндрични дизел мотор производње
VOLVO као и генератор производње WEG. Опрема је подржана логичким контролерима рада са
приказивањем параметара рада ДЕА. Подаци су доведени на SCADA-а. Обзиром на расположиви
капацитет агрегата као и на чињеницу да, посторјење за озонизацију намонтирано и пуштено у
рад током 2016 потражује знатно мање снаге од претходног, дошло се до закључка да би се
извесним техничким захватима омогућио и рад постројења за озонизацију преко ДЕА што ће
бити један од приоритета рада техничке службе у 2019. години.
ЛАГУНЕ И ТРЕТМАН МУЉА

Извршен је раскрес растиња са другим активности на лагунама у циљу њеног нормалног
функционисања.
На третману муља чишћен је компензациони базен. Раскрес растиња на оба објекта
урађен је као редовно одржавање објекта.
КУЋНИ РЕЗЕРВОАР

Извршено је комплетно прање резервоара.
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ТРЕТМАН МУЉА

Очишћена је једна комора. ИЗвршене су техничке мере у циљу оспособљавања
постројења за квалитетан рад. Контрола рада третмана вршена је током читаве године.
У појединим објектима извршена је замена старих и дотрајалих светиљки. На објекту
филтера извршена је комплетна замена паник светиљки.
МАГИСТРАЛНИ ЦЕВОВОД, МРБ-ОВИ, Х.С. "РОШЦИ" И ПРИПАДАЈУЋИ КРАКОВИ

Функционисање магистралног цевовода, кракова, опреме на њима, затим МРБ-ова током
протекле године било је задовољавајуће. Током читаве године успостављено је континуално
водоснабдевање. Битно је нагласити да континуитет водоснабдевања није нарушен ни током
великих и неповољних водостаја реке и проблема у функционисању водозахвата.
Цевовод као и сва опрема временом стари. Проблем функционисања затварача све више
се намеће. Наиме након 25 година рада заптивачи на затварачима старе и постају све тврђи те
тиме неспособни за обављање функције заптивања која се од њих очекује. Погони затварача
(редуктори) у условима влаге (неки су перманентно потопљени) постају непоуздани и поставља
се питање могућности њиховог функционисања.
Највише активности било је на обиласку и радовима на објектима на магистралном
цевоводу. Извршен је најпре комплетан обилазак, санација металне галантерије по шахтовима
као и раскрес растиња, прскање против корова и сл. Непосредно након зимске сезоне као и пред
наступајућу зиму извршен је обилазак шахти ваздушних вентила и санација термоизолације.
Највише активности на магистралном цевоводу у протеклој години било је на
постављању и повезивању протекторске заштите на релацији од фабрике до рачве за Лучане
обухватајући кракове ка Пожеги и Лучанима. Обнова анодних лежишта урађена је на фабрици и
на водозахвату.
Служба одржавања прави базу података о неусаглашеностима у раду опреме на
магистралном цевоводу, набавља резервне делове и планове за замену истих .Битно је истаћи
да се тренд броја слабих тачака на цевоводу увећава из године у годину и да ће тај раст бити
израженији у будућности.
Активности по МРБ овима:
МРБ Расна - мање активности на редовном одржавању објекта.
МРБ Пожега - мање активности на редовном одржавању објекта и замена цевовода за
узорке.
МРБ Лучани - мање активности на редовном одржавању објекта. Урађена реконструкција
ПЛЦ.
МРБ Пријевор - мање активности на редовном одржавању објекта и опреме у њој.
МРБ Трбушани - мање активности на редовном одржавању објекта.
Х.С.Рошци - редовно одржавање опреме, замена ињектора хлора као и мање интервенције
на опреми за хлорисање.
МРБ Прислоница - мање активности на редовном одржавању објекта. Због оштећења
цевовода унутар суседног МРБ Брђани дошло је до потапања објекта којом приликом је оштећен
електромоторни подешивач тако да је исти ван функције скоро три месеца.
МРБ Здравчићи - мање активности на редовном одржавању објекта.
МРБ Љубић - у овом објекту урађена је реконструкција цевовода за пражњење заједно са
прпадајућим вентилима.
МРБ Брђани - извршена је замена лептирастог затварача леве гране на узводном делу
као и ремонт КПВ затварача леве гране унутар поменутог МРБ-а.
МРБ Горобиље - извршена је припрема и полагање кабла за довођење мрежног напона
као и припрема за реконструкцију хидромашинске опреме поменутог МРБ-а.
Извршена је санација процуривања на муљном испусту 151 М крак цевовода ка Горњем
Милановцу.
Извршена је санација процуривања на испирном месту 13И - Мићовићи.
Комуникациони каблови и опрема радио станица функционисали су током читаве године.
ОПРЕМА У Х.Ч. "БРЂАНИ"

Функционисање опреме у МРБ Брђани било је задовољавајуће .Регулација протока кроз
МРБ, дохлорисање воде препумпавање у условима како смањене тако и повећане испоруке воде
ка резервоару Нешковића брдо у Горњем Милановцу функционисало је без већих потешкоћа
читаве године.
Највише проблема било је у функционисању пумпе GRUNDFOS NK 125. Улежиштење је
ремонтовано неколико пута, а поред проблема са њим приметан је проблем кавитације радног
кола пумпе па је због свих тих проблема планирана набавка нове пумпе уместо поменуте.
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Урађен је ремонт улежиштења пумпе бр.1 као и компензација реактивне енергије исте
пумпе. Замењена је и проверена сонда за заштиту од рада на суво.
Извршена је замена вентила сигурности и манометара на обе посуде под притиском.
Комуникациони каблови и опрема радио станица функционисали су током читаве године.
ГУБИЦИ ВОДЕ У ЦЕВОВОДУ

Највећи губици воде у магистралном цевоводу на испирној шахти 41И (лучански мост)
настали су као последица незатварања вентила. Замена вентила или додавање још једног
вентила је пут за решење постојећих процуривања .Служба одржавања прави планове за замену
и припрема материјална средства и алат у циљу спремности за извођење радова на замени
вентила или њиховом дуплирању.
Систем за водоснабдевање "Рзав" је преко 20 година у функцији пречишћавања и
дистрибуције воде за пиће. Континуитет у раду условљава набавку нове опреме, јер ће са
постојећом током наредних година бити све више проблема. Технолошка застарелост се
ублажава.

4. ИНВЕСТИЦИЈЕ
Активности Службе инвестиција у 2018. години систематизоване су као:
А) ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА СА ИНВЕСТИЦИОНИМ И ТЕКУЋИМ
ОДРЖАВАЊЕМ

У 2018. години није било радова који су у пословним књигама евидентирани као
инвестиције из сопствених средстава.
За одржавање грађевинских објеката утрошено је 3.781.265 динара. За
1. радове на заштити магистралног цевовода у зони испирних места, на потезу
шахте 13И (уговор из 2017.) ...............................................................................................
2. чишћење једне коморе лагуне (уговор из 2017. године)..............................................
3. молерско-фарбарске радове на објектима постројења за пречишћавање ( уговор
из 2017. године) ...................................................................................................................
4. крчење трасе магистралног цевововода и трасе далековода ....................................
5. чишћење речног муља и наноса на водозахвату "Шевељ" .........................................
6. уградњу кисело отпорних плочица у објекту за дозирање хрмикалија ........................
Укупно:

1.587.180
484.341
314.700
1.174.764
179.280
41.000
3.781.265

Уговорена је, а није реализована замена олука и дела лимене опшивке на објектима
ЈП Рзав" Ариље. Вредност радова без ПДВ је 171.755 динара.
Б) ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА - ИЗГРАДЊА БРАНЕ И
АКУМУЛАЦИЈЕ "АРИЉЕ" НА ПРОФИЛУ "СВРАЧКОВО"
Основни Уговор о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације “Ариљепрофил Сврачково” Број: 401-00-1186/2009-07 са Министарством пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Републичком дирекцијом за воде и оснивачима предузећа потписан је 07.10.2009.
године. Републичкка дирекција за воде обезбеђује 91,05%, а оснивачи предузећа општине
Ариље, Пожега, Лучани, град Чачак и општина Горњи Милановац 8,95%.
Уговор о финансирању радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу
"Сврачково" у 2018. години Број: 401-00-248/2018-07 са Министарством пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Републичком дирекцијом за воде потписан је 01.03.2018. године.
Предмет уговора је финансирање грађевинских радова на изградњи бране са
акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково", вршења инвеститорских послова и стручног
надзора над извођењем радова, исплате накнаде за експроприсано земљиште и исплата
трошкова уписа у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима, права јавне својине
Републике Србије на земљишту експроприсаном за потребе изградње бране са акумулацијом,
као и финансирање осталих трошкова у вези изградње бране са акумулацијом (пројектантске и
консултантске услуге и др.).
Републичка дирекција за воде у 2018. години, са ПДВ обезбеђује средства у износу од
400.000.000 динара.
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Уговор о удруживању средстава за заједничко финансирање изградње бране и
акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2018. години Број: 471 са оснивачима предузећа
потписан је 12.03. 2018. године.
За финансирање изградње оснивачи предузећа у 2018. години, са ПДВ обезбеђују
средства у износу од 39.319.055 динара.
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

У 2018.години донета су три правоснажна решења о експропријацији непокретности
будуће акумулације на територији Рога.Површина експроприсане непокретности по донетом
решењу износи 1ha 04ar 07m2.
Склопљена су три споразума чија збирна висина накнаде износи 659.706 динара.
У складу са наведеним од почетка поступка експропријације па до краја 2018.године,
укупна површина која је експрописана за формирање акумулације износи 148ha 75ar 39m2.
Остало је укупно да се експроприше 1ha 79аr 90m2 (приватна својина) .
За накнаде вештака у поступцима потпуне и непотпуне експропријације, ради изградње
приступног пута, далековода 35 КВ и цевовода сирове воде на територији општине Ариље, у
складу са Закључцима Општинске управе општине Ариље утрошено је 48.000 динара.
РАДОВИ И ОСТАЛА УЛАГАЊА

Основни уговор у ЈП "Рзав" Ариље број: 2787 заведен је 22.12.2011. године, а код
"Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд Број: 4516 - 26.12.2011. године.
- грађевински радови .........................................
4.294.102.855
- машинска опрема..............................................
932.900.900
- електроопрема .................................................
135.243.245
- процесно технолошка опрема ........................
3.434.350
Вредност радова без ПДВ:
5.365.681.350
Вредност радова са ПДВ 18%:
6.331.503.993
Уговор о грађењу за 2018. годину са извођачем "Хидротехника - Хидроенергетика"
а.д. Београд Број: 409, односно Број: 395 потписан је 2. марта 2018. године.
Вредност радова без ПДВ:
366.593.721
Извођач радова необрачунава ПДВ у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ-у.
Анексом бр. 10 Основног Уговора о грађењу број 1781 од 17.08.2018. године, односно број
1851 од 20.08.2018. године, регулисано је извођење и плаћање додатних радова на постављању
заштитних капа на геотехничким сидрима, ископу материјала и ињектирању темељног испуста на
потезу челичног цевовода. Вредност уговорених додатних радова на постављању заштитних
капа на геотехничким сидрима и ископу материјала износи 2.360.040 динара, а на ињектирању
темељног испуста 1.870.579 динара.
Главни радови на изградњи бране са акумулацијом „Ариље - профил Сврачково“ почели
су уписом у грађевински дневник, 15. марта 2018. године. Извођач је отворио градилиште 22.
јануара, припремом за текућу грађевинску сезону.
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Формирана је градилишна лабораторија за бетон, која је потпуно опремљена и
функционална. Ангажован је овлашћени радник ИМС-а за сва контролна испитивања.
ГЛАВНИ РАДОВИ

Главни радови у 2018. години рађени су на опточном тунелу, санацији клизишта, односно
излазу опточног тунела и слапишту, шахтном преливу, темељном испусту, водозахватној кули,
као и на саобраћајници С2.
Опточни тунел
Са узводне стране од стационаже 0+0.00 m до 0+20.00 m је урађена силазна рампа за
машине. Потпуно су завршени ископ и осигурање ископа од стационаже 0+20.00 m до излаза
тунела на 0+243.00 m и разупирање ремената у подножном делу са испуном ливеним бетоном.
Подграда је извођена према осигурању I фазе ископа.
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Армирање и бетонирање I фазе - подножног свода тунела светлог отвора 8,5 m је
започето 12.08.2018. године за закашњењем од 32 дана. Извођач је урадио укупно 26 од 28
кампада, дужине по 6,0 m на стационажи 0+63.50 m ÷ 0+219.50 m.
Извођач је насуо део бетонираног подножног свода шљунком и урадио бетонску облогу
као платформу за оплату и пролаз радних машина.
Бетонирање II фазе - опораца тунела светлог отвора 8.5 m је урађено на 15 кампада
десног бока тунела на стационажи 0+63.50 m ÷ 0+153.50 m и 10 кампада левог бока тунела на
стационажи 0+63.50 m ÷ 0+123.50 m.
Извођач је доставио пројекте бетона, арматуре, оплате и скеле, као и технологије извођења
радова.

Шахтни прелив
Урађени су ископ до коте 387.60 mнм и извоз материјала из шахта. Пројектант је доставио
пројекат четвртог хоризонталног шипа за укљештење шахтног прелива. Завршено је бетонирање
свих шипова према пројекту.
Водозахватна кула

Завршени су радови на ископу и осигурању ископа прсканим бетоном, арматурном
мрежом и стенским анкерима до коте 389.00 mнм, тј до коте дна водозахватног тунела и
тунела за водоснабдевање.
Тунел за водоснабдевање
Радови на ископу и осигурању тунела за водоснабдевање од излазне грађевине до
водозахватне куле и од куле до улазне грађевине су завршени. Због одступања геометрије
терена и косина у зони тунелског водозахвата, пројектант је доставио измену положаја улазне
грађевине.
Извођач је извршио набавку челичних цеви Ø 1500 mm и завршио комплетну антикорозивну
заштиту према техничким условима и одобрењу пројектанта за измену спољне заштите. У зони
челичног цевовода у тунелу су уграђени челични профили, бетонирана I фаза облоге челичних
цеви дебљине 30 cm и постављене шине - вођице за монтажу цевовода. Опрема за монтажу
цеви је пребачена са темељног испуста и уређена је радна платформе на излазу тунела. На
месту розете су изведене бушотине и инјектирање према техничким условима. Извођач је урадио
монтажу 13 цеви дужине по 6 m тј. укупне дужине 78 m и прелазни комад. Последња цев ће се
монтирати при изради армиранобетонске конструкције излаза тунела за водоснабдевање.
Бетонирање облоге цеви је завршено до стационаже 0+125.70 m тј укупно 76 m.
У армиранобетонском делу тунела од водозахватне куле до инјекционе завесе укупне
дужине 39 m бетонирано је свих осам блокова I фазе (подножни свод) и шест блокова друге
фазе (калота).
Темељни испуст
У претходном периоду завршена је антикорозивна заштита челичних цеви према
усаглашеним техничким условима (еповеном са унутрашње стране и цементним млеком са
спољне). Завршени су радови на бушењу и инјектирању розете. На делу челичног цевовода
Извођач је монтирао прелазни комад на крају бетонског дела тунела и 19 цеви укупне дужине
114 m до стационаже 0+197.60 m са инсталацијом за ињектирање према измени пројекта и
бетонском облогом.ИМС је испитао све заварене спојеве. Последња 20 цев ће се монтирати при
изради армиранобетонске конструкције излаза темељног испуста.
Бетонски радови на делу тунела са армирано бетонском облогом од водозахватне куле
до челичног цевовода су комплетно завршени.
Саобраћајница С2
Извођач је завршио заштиту косина ранијег широког ископа на саобраћајници С2, од
профила 22 до 27 (ознака профила на С2), на коти 371.00 ÷ 376.00 mнм и наставио даљи ископ
према пројекту.
Дана 14.08.2018. године после ископа просечно око 3.0 m багером без минирања,
примећена је појава пукотина на саобраћајници С3 и С1 којих раније није било. Пукотине су
ширине центиметарског реда величине, а дужине вишеметарске, од профила 23 до профила 29
(ознака профила на С1). Пукотине на терену и саобраћајницама су јасне, а раније уочено
одвајање торкрета између профила 28 и 29 на делу косине између саобраћајница С3 и С2 је
ЈП "Рзав" Ариље

Извештај о пословању за 2018. годину

Страна 17 од 43

значајно повећано. Одмах су обустављени сви радови на широком ископу на саобраћајници С2 и
успостављено је праћење евентуалних даљих промена. О свему су истог дана обавештени
Инвеститор и Пројектант ради оцене стабилности ископа и могућности наставка радова.
Радови на саобраћајници С2 су за сада потпуно обустављени. Пројектант је доставио
програм и завршио истражне радове, урадио синтезни елаборат геотехничких истраживања и
тражио додатна истраживања у зони клизишта, након којих треба да се донесе одлука да ли
објекти слапишта и прелазне деонице могу да се изведу по главном пројекту уз санацију левог
бока косине, или треба у наредној години урадити измену главног пројекта.
Вредност радова, по основу испостављни хситуација у 2018. години са разликом у
цени износи 271.637.748 динара.
ПРОЈЕКТАНТСКИ НАДЗОР
Уговор у вршењу пројектантских и консултантских услуга на изградњи бране и акумулације
"Ариље - профил Сврачково у 2018. години, по спроведеном отвореном поступку ЈН Број: 2.4/18
ОП са ХК "Енергопројект Хидроинжењеринг" Београд потписан је 22.маја 2018. године(ЈП "Рзав"
Број: 517 - "Енергопројект Хидроинжењеринг" Број:18001-202).
- уговорена вредност услуге без ПДВ:
- уговорена вредност услуге са ПДВ:.
- реализована вредност услуге без ПДВ:
- реализована вредност услуге са ПДВ:.

10.982.975
13.179.570
10.982.975
13.179.570

СТРУЧНИ НАДЗОР
Основни уговор о вршењу стручног надзора над изградњом бране и акумулације "Ариље профил Сврачково", прибранских објеката и цевовода сирове воде са испоруком и уградњом
опреме за регионални субсистем водоснабдевања "Рзав", са Институтом за водопривреду
"Јарослав Черни" Београд (код Инвеститора Број: 892, а код Извршиоца Број: 31/56) закључен
је 17.05.2012. године.
- уговорена вредност услуге без ПДВ:
- уговорена вредност услуге са ПДВ:

128.000.000
151.040.000

Уговор о вршењу стручног надзора у 2018. годину са Институтом за водопривреду
"Јарослав Черни" Београд потписан је 13. марта 2018. године (ЈП "Рзав" Број: 422 - "Јарослав
Черни“ Број: 31/19).
- уговорена вредност услуге без ПДВ:
8.798.249
- уговорена вредност услуге са ПДВ:
10.557.899
- реализована вредност услуге без ПДВ:
- реализована вредност услуге са ПДВ:

6.519.305
7.823.167

Стручни надзор, према Основном уговору о вршењу стручног надзора над изградњом
бране и акумулације, износи 2,4% од вредности изведених радова.
КОНСУЛТАНТСКИ НАДЗОР
Уговор о вршењу консултантских услуга на изградњи бране и акумулације „Ариље профил Сврачково У 2018. години, у поступку ЈН мале вредносту број 2/5/18 МН са Грађевинским
факултетом – Универзитет у Београду потписан је 27. марта 2018. године (ЈП "Рзав" Број: 516 –
Грађевински факултет Број: 131885/7-18).
- уговорена вредност услуге без ПДВ:
- уговорена вредност услуге са ПДВ:

3.294.893
3.953.872

- реализована вредност услуге без ПДВ:
- реализована вредност услуге са ПДВ:

1.840.800
2.208.960

Извештај указује да су радови на изградњи бране и акумулације “Ариље- профил
Сврачково у 2018 . години реализовани у вредности од 290.980.828 динара.
Индекс остварења у односу на уговорених 389.669.838 динара је 74,7.
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5. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ
5.1. Безбедност и здравље на раду
Послови безбедности и здравља на раду у ЈП “Рзав” обављају се у складу са Законом о
безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/05), Правилником о начину и поступку
процене ризика на радном месту и у радној околини ("Сл. гласник РС", бр. 72/06), Одлуком Број:
1506 од 13.12.2006. године којом је одређено лице за послове безбедности и здравља на раду,
са положеним стручним испитом за обављање послова безбедности и здравља на раду у ЈП
“Рзав” Ариље и Одлуком Управног одбора ЈП "Рзав" Број: 150/2007 од 01.11.2007. године којом је
прихваћен Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини ЈП “Рзав” Ариље Број: 1545
од 22.10.2007. године.
У складу са Појединачним колективним уговором о заштити на раду ЈП “Рзав” Ариље, а
на основу годишњег Плана ЈП “Рзав” за 2018. годину у области безбедности и здравља на раду
урађени су:
- ажурирање досадашњих нормативних аката ЈП “Рзав” која се тичу безбедности и
здравља на раду (Правилници, Упутства и сл.) и усаглашавање са важећом законском
регулативом,
- набавка, пријем и подела личних и колективних заштитних средстава и опреме за
календарску 2018/19 годину, у складу са Правилником о безбедности и здрављу на раду од
30.06.2011. године и
- набавка и обнављање санитетских средстава за ормариће прве помоћи у оквиру
објеката комплекса ЈП “Рзав” у складу са Правилником о пружању прве помоћи.
У 2018. години није було повреда на раду.
Инспекција рада није имала примедби на организацију безбедности и здравља на раду у
ЈП "Рзав" Ариље.
Стање безбедности и здравља на раду у 2018. години је било задовољавајуће.

5.2. Физичко - техничко обезбеђење
Физичко обезбеђење на Систему "Рзав" врши се у складу са Одлуком о организацији и
раду Службе ФТО ЈП "Рзав" Ариље Број: 28 од 16.04.1993. године.
На Фабрици воде обезбеђење чини пет радника чувара - ватрогасца који раде на
портирници.
На привременом водозахвату, ХС "Рошци" и ХЧ "Брђани" рад се одвија преко радника
који поред редовних делатности обављају и послове обезбеђења објеката.
У 2018. години је било више контролних обилазака од стране радника МУП, без примедби
на рад Службе, као и надзор над смештајем, чувањем, коришћењем и вођењем евиденција од
стране полицијске управе Ужице и поступање по наложеним мерама.
Извршена је додатна техничка заштита објеката Система „Рзав“ (решетке, табле упозорења
на МРБ-овима и обновљене табле у оквиру зона санитарне заштите) и груписање кључева од
магистралног цевовода.
Стање физичког и техничког обезбеђења у 2018. години је задовољавајуће.

5.3. Послови противпожарне заштите
Послови противпожарне заштите на Водосистему "Рзав" обављају се у складу са Законом
о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09), Планом заштите од пожара ЈП "Рзав"
(Одлука УО ЈП "Рзав" Број: .45/97), Мишљењем МУП-а, Секретаријата у Ужицу Број: 217-2/184 од
17.11.1997. године, Правилима заштите од пожара и програмом обуке заштите од пожара ЈП
„Рзав“ које је донео Управни одбор 27.06.2013. године и Планом и поступком евакуације из
објеката Система „Рзав“ у случају пожара и ванредних ситуација.
Добијена Сагласност и позитивно мишљење на наведена документа од стране МУП-а,
Сектора за ванредне ситуације, Решењем бр. 217-5/69-2013. МУП, Сектор за ванредне ситуације
донео је и Решење Број: 217-2/171 којим је предузеће сврстано у другу категорију угрожености
од пожара.
Вршене су контоле ПП апарата и хидрантске опреме у складу са законским роковима.
Покренуто формирање ПП спремишта ради што ефикаснијег реаговања у ванредним
ситуацијама.
Поред наведеног, у складу са законским прописима из ове области вршене су редовне
активности.
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5.4. Послови припрема за одбрану
Послови припрема за одбрану на Водосистему "Рзав" обављају се у складу са
Законом о одбрани ("Сл. гласник РС”, бр.111/2007) и осталим законским актима из области
припрема за одбрану.
У складу са Законом и на захтев надлежних органа вршено је редовно ажурирање
докумената из припрема за планирање одбране у ЈП "Рзав".
Министарство одбране - Управа за обавезе одбране РС, након увида у документацију
Плана одбране ЈП "Рзав" донела је Акт СП бр.3-1/1-240 којим је потврђена усаглашеност
Плана одбране ЈП "Рзав" са Планом одбране РС.
Сарадња и координација са подручним органима МО РС Ваљево, Пожега, Ариље,
Чачак, Лучани, Горњи Милановац и Београд Министарствм одбране Републике Србије Београд је континуирана.
Стање у области послова припрема за одбрану је задовољавајуће.
5.5. Ванредне ситуације
У складу са Законом о ванредним ситуацијама Сектору за ванредне ситуације и
штабовима за ванредне ситуације општина Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац и
града Чачак редовно су достављани обрасци.
Присуство састанцима Штаба за ванредне ситуације и координација са Штабовима за
ванредне ситуације других општина, у складу са стањем и указаним потребама (клизишта у
јуну месецу, обиласци зона санитарне заштите, присуство стручним обукама и слично) било
је редовно.
Решењем министра МУП-а РС ЈП "Рзав" Ариље учествовало је у изради
Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа: Недостатак воде за пиће
у складу са Методологијом за израду процене угрожености од елементарних непогода и
других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
Стање у области ванредних ситуација је задовољавајуће.
6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И КАДРОВИ
У 2018. години организациона структура није мењана.
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Табела бр. 4: Квалификациона, старосна и структура по времену у радном односу
Стручне
спрема

Број
запослених

31.12.2018.

Старост
запосленог

ВСС

16

до 30
година

ВС

8

30 до 40
година

Број
запослених

31.12.2018.

Радни
стаж

Број
запослених

31.12.2018.

до 5
година

3

6

5 до 10
година

2

2

40 до 50
година

21

10 до 15
година

4

ССС

26

50 до 60
година

32

15 до 20
година

4

КВ

9

преко 60
година

8

20 до 25
година

17
17
16

ВКВ

6

УКУПНО

67

25 до 30
година

НК

0

Просечна
старост

51,0

30 до 35
година

УКУПНО

67

ПК

преко 35
година

4
67

УКУПНО

Број запослених на почетку године
је био 66, а на крају године 67.
Број запослених је на доњем
минимуму. Кадровска оспособљеност
је на задовољавајућем нивоу.
Од укупног броја запослених 35,8%
чине запослени са високом и вишом
стручном спремом. Високу стручну
спрему има 23,9%, а вишу 11,9 %
запослених.
Од укупног броја запослених 32
радника, односно 47,8% ради у турнусу.

Табела бр. 5: Стуктура запослених по секторима - организационим јединицама
Ред.
број

Сектор - Организациона јединица

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Пословодство
Служба за производњу и дистрибуцију воде
Служба контроле квалитета воде
Служба одржавања
Служба инвестиција
Служба економских послова
Служба општих и правних послова
УКУПНО:

Број
систематизованих
радних места

Број
запослених по
кадровској
евиденцији

Број запослених
на неодређено
време

Број запослених
на одређено време

2
33
4
19
4
6
10

1
28
4
16
3
5
10

1
28
4
16
3
5
8

2

78

67

65

2

Према правилнику о организацији и систематизацији радних места предузеће има 78
запослених. Место техничког директора није попуњено.
Највећи део запослених је у техничком сектору: 51 радник. У односу на правилник о
систематизацији недостаје 12 извршилаца.
Запослени Јавног предузећа "Рзав" нису на квоти општине Ариље.

III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
Извештај о реализацији програма ЈП за водоснабдевање “Рзав” Ариље за период јануар децембар 2018. године је материјал којим су обухваћене свеукупне активности, везане за
обављање основне делатности предузећа - производњу и дистрибуцију воде за пиће и активности
на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково".
Финансијски део извештаја састављен је у складу са:
-Законом о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/13 и 30/18),
-Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ) ("Сл. гласник РС", бр. 35/14),
-Међународним стандардима финансијског извештавања за мала и средња правна лица
(МСФИ за МСП) ("Сл. глсник РС", бр. 117/13),
-Правилником о садржини и форми образаца финасијских извештаја за привредна друштва,
задруге, друга правна лица и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/14 и 144/14),
-Правилником о садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна
друштва, задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 127/14),
-Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Јавног предузећа за
водоснабдевање "Рзав" Ариље.

Садржину извештаја чине: 1. УКУПАН ПРИХОД (Физичким обим производње, Укупан приход
- основна делатност, Укупан приход - инвеститорски послови, Укупан приход укупно, Наплата
потраживања, Обавезе из пословања и Готовина и готовински еквиваленти), 2. УКУПНИ РАСХОДИ
(Структура расхода - основна делатност, Структура расхода - инвеститорски послови и Структура
укупних расхода), 3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (Финансијски резултат - основна делатност,
Финансијски резултат - инвеститорски послови и Финасијски резултат укупно), 4. БИЛАНС
СТАЊА, 5. БИЛАНС УСПЕХА, 6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ, 7. ИНВЕСТИЦИОНА
УЛАГАЊА (Инвестиције из сопствених средстава и Инвестиције из удружених средстава).
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1. УКУПАН ПРИХОД
1.1. Физички обим производње
У периоду јануар - децембар 2018. године Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав"
Ариље је произвело и корисницима воде из Система "Рзав" испоручило 16.699.640 м3 воде за
пиће.
Табела бр. 6: Физички обим производње
Назив ЈКП/ЈП

Јед.
мере

1

2

"Зелен"
"Наш Дом"
"Комуналац Лучани"
"Водовод"
"Горњи Милановац"
Укупно:

м3
м3
м3
м3
м3
м3

Остварено
2017.
3

1.313.354
2.625.409
1.423.198
9.336.055
2.230.033
16.928.049

План
2018.
4

Остварено
2018.
5

Индекс
5/3
5/4
6

1.225.238
2.450.995
1.353.629
8.659.008
2.090.016

1.187.895
2.518.459
1.334.734
9.565.645
2.092.907

15.778.886

16.699.640

7

90,4
95,9
93,8
102,5
93,9
98,7

Структура %
План
Оств
8

97,0
102,8
98,6
110,5
100,1
105,8

9

7,8
15,5
8,6
54,9
13,2
100,0

7,1
15,1
8,0
57,3
12,5
100,0

Упоредни показатељи указују да су производња и дистрибуција воде за пиће у односу на
план већи за 5,8%. У односу на планираних 15.778.886 м3 комуналним предузећима испоручено
је више 920.754 м3 воде за пиће. У односу 2017. годину производња и дистрибуција воде мања је
за 228.409 м3, односно за 1,3%.
План производње и дистрибуције воде остварен је према ЈКП "Наш Дом" Пожега и ЈКП
"Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац. Инекс остварења код ЈКП "Наш
Дом" Пожега је 102,8, код ЈКП "Водовод" Чачак 110,5, а код ЈКП "Горњи Милановац" Горњи
Милановац 100,1. Испоручена количина према ЈКП "Водовод" Чачак у односу на план већа је за
906.637 м3.
Остварење код ЈКП "Зелен" Ариље у односу на план је мање за 3,0%, а код ЈКП
"Комуналац Лучани" Лучани 2,4%.
У испорученим количинама највеће учешће има град Чачак са 57,3%. Следе општина
Пожега са 15,1%, општина Горњи Милановац са 12,5%, општина Лучани са 8,0% и општина
Ариље са 7,1%.
Испоручена вода је била доброг квалитета. Наведено потврђују анализе Завода за јавно
здаравље из Ужица и Чачака.
1.2. Укупан приход - основна делатност
Укупан приход, по основу обављања основне делатности, остварен је у износу од
269.569.388 динара. У односу на план већи је за 10.709.388 динара, односно за 4,1%. У односу на
остварење у 2017. години већи је за 2,4%.
Како је основна делатност Јавног предузећа “Рзав” Ариље производња и дистрибуција
воде највећи део прихода чини приход од воде.
Приход од воде у периоду јануар - децембар 2018. године остварен је у износу од
183.362.047 динара. У односу на план већи је за 10.109.879 динара, односно за 5,8%, а у односу
на остварење у истом периоду 2017. године за 3,3%. У структури укупног прихода учествује са
68,0%.
Обрачун и фактурисање испоручених количина извршени су по цени од 10,98 дин/м3.
Иста је у примени од 1. јула 2017. године.
Табела бр. 7: Структура прихода - основна делатност
Врста прихода
1

Приходи од воде
ЈКП "Зелен"
ЈКП "Наш Дом"
ЈКП "Комуналац Лучани"
ЈКП "Водовод"
ЈКП "Горњи Милановац"
Приход од продаје услуга
Остали пословни приходи
Пословни приходи
Финансијски приходи
Остали приходи
Укупно:

Остварено
2017.

План
2018.

Остварено
2018.

4/2

Индекс
4/3

Структура %
План

2

3

4

5

6

7

Оств
8

177.510.094

173.252.168

183.362.047

103,3

105,8

66,9

68,0

13.814.160
27.596.116
14.947.207
97.726.839
23.425.772

13.453.113
26.911.925
14.862.846
95.075.908
22.948.376

13.043.087
27.652.680
14.655.379
105.030.782
22.980.119

94,4
100,2
98,0
107,5
98,1

97,0
102,8
98,6
110,5
100,1

5,2
10,4
5,7
36,7
8,9

4,8
10,3
5,4
39,0
8,5

24.583
83.078.631
260.613.308
2.421.116
133.118
263.167.542

29.201
83.078.631
256.360.000
2.400.000
100.000
258.860.000

4.916
83.078.631
266.445.594
2.925.804
197.990
269.569.388

20,0
100,0
102,2
120,8
148,7
102,4

16,8
100,0
103,9
121,9
198,0
104,1

0,0
32,1
99,0
0,9
0,0
100,0

0,0
30,8
98,8
1,1
0,1
100,0

Приход од продаје услуга остварен је у износу од 4.916 динара.
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Остали пословни приходи остварени су у износу од 83.078.631 диnар. Чини га приход по
основу условљених донација. Утврђен је у висини обрачунате амортизације грађевинских објеката
за 2018. годину (рачун 641 - Приход по основу условљених донација, којим је исказано укидање
одложених прихода са рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације у складу са МРС 20 Рачуноводствено обухватање државних додељивања и обелодањивање државне помоћи). Остали

пословни приходи у структури укупног прихода учествују са 30,8%.
Како се амортизација грађевинских објеката, чија је изградња финасирана из удружених
средстава, покрива из одложених прихода искључена је из калкулације цене воде.
Пословни приходи по основу производње и дистрибуције воде остварени су у износу од
266.445.594 динара. У односу на план већи је за 3,9%. У структури укупног прихода учествује са
98,8%.
Финансијски приходи остварени су у износу од 2.925.804 динара. Чине их камата за
неблаговремено плаћање, 1.053.049 динара, камата на депозите по виђењу, 1.850.283 динара и
позитивне курсне разлике у износу од 22.472 динара. У односу на план већи су за 21,9%. У
структури укупног прихода учествују са 1,1%.
Остали приходи остварени су у износу 197.990 динара. У структури укупног прихода
учествују са 0,1%. Срества превентиве Компаније "Дунав осигурање" а.д.о. Београд износе
69.000 динара. Продајом теретног возила "Застава" остварен је приход у износу од 103.417 динара.
1.3. Укупан приход - инвеститорски послови

Приход од суфинансирања, намењен за покриће расхода насталих по основу вршења
инвеститорских послова у периоду јануар - децембар 2018. године остварен је у износу од
4.466.036 динара. Остварење у односу на план мање је за 923.964 динара, односно за 17,1%.
Значајно мања вредност радова на изградњи бтане и акумулације "Ариље - профил
Сврачково" условила је наведено.
Како осталих прихода није било укупан приход идентичан је приходу од суфинансирања.
Табела бр. 8: Укупан приход - инвеститорски послови
Остварено
2017.

Врста прихода

План
2018.

2

1

Приход од суфинасирања
Остали приходи
Укупно:

Остварено
2018.

3

Индекс
4/2
4/3

4

Структура %
План
Оств

5

6

5.998.295

5.390.000

4.466.036

74,5

82,9

7

5.998.295

5.390.000

4.466.036

74,5

82,9

100,0
0,0
100,0

8

100,0
0,0
100,0

Удружиоци средстава у 2018. години су задужени у износу од 4.466.036 динара. Како
пренета средства износе 4.440.942 динара и како је део потраживања оснивача предузећа
покривен из средстава ПДВ потраживања на дан 31.12.2018. године нема.
Табела бр. 9 Задужење, пренета средства и обавезе удружилаца
Учесници у финансирању послова на изградњи - трошкова
Р.
инвеститора
Републичка
Општина
Опис
бр
Општина
Општина
Општина
Град
дирекција
Горњи
.
Ариље
Пожега
Лучани
Чачак
за воде

1

2

1.
2.
3.

Задужење удружилаца
Пренета средства
Обавеза покривена из ПДВ
Остаје за пренос:

Укупно

Милановац

3

4

5

6

7

8

9

4.074.444

34.127

59.505

34.127

204.328

59.505

4.074.444

31.940

55.692

31.940

191.234

55.692

2.187

3.813

2.187

13.094

3.813

-

-

-

-

-

-

4.466.036
4.440.942
25.094
-

Проценат за обрачун прихода (1,5%) у 2018. години није се мењао. Дефинисан је
Финасијским планом инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил
Сврачково" за 2018. годину. Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ.
1.4. Укупан приход
Укупан приход у периоду од 1. јануара 2018. године до 31. децембара 2018. године,
утврђен као збир прихода по основу обављања основне делатноси и прихода по основу вршења
инвеститорских послова, остварен је у износу од 274.035.424 динара.
Табела бр. 10 Укупан приход
Врста прихода
1

Пословни приходи
Финансијски приходи
Остали приходи
Укупно:

ЈП "Рзав" Ариље

Остварено
2017.

План
2018.

Остварено
2018.

4/2

4/3

2

3

4

5

6

7

101,6
120,8
148,7
101,8

103,5
121,9
198,0
103,7

99,1
0,9
0,0
100,0

266.611.603
2.421.116
133.118

261.750.000
2.400.000
100.000

270.911.630
2.925.804
197.990

269.165.837

264.250.000

274.035.424
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Индекс

Структура %
План

Оств
8

98,9
1,1
0,1
100,0
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У односу на план већи је за 9.785.424 динара, односно за 3,7%. У односу на остварење у
2017. години већи је за 1,8%.
1.5. Наплата потраживања
У 2018. години по основу обављања основне делатности, производње и дистрибуције
воде за пиће наплаћено је 201.177.588 динара. У 2017. години наплаћено је 207.459.939 динара
(15.761.180 динара репрограмираног дуга и 191.698.759 динара дуга из редовног пословања).
JКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац у
потпуности су измирили доспеле обавезе.
JКП "Зелен" Ариље и ЈКП "Водовод" Чачак су измирили и део обавеза по рачунима за
месец децембар 2018. године. JКП "Зелен" Ариље, 960.148 динара, а ЈКП "Водовод" Чачак
10.000.000 динара.
Динамика у измирењу обавеза ЈКП "Наш Дом" Пожега у односу на 2017. годину је боља.
Наведено потврђује проценат наплате. Доспела, а неизмирене обавезе из месеца новембра
2018. године износе 2.451.860 динара.
Димамика у измирењу обавеза ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани није добра. Доспеле, а
неизмирене обавезе износе 6.710.983 динара. Да би се у потпуности измирила обавеза из
месеца јула 2018. године потребна је уплата у износу од 891.813 динара.
Задужење, наплата потраживања и стање дуга комуналних предузећа систематизовани
су и приказани у табелама које следе:
Табела бр. 11 Дуг из редовног пословања
Назив ЈКП

Зелен

Наш Дом

Комуналац

Водовод

Г.Милановац

1

2

3

4

5

6

Стање дуга на дан 31/12/2017
Фактурисано у 2018. години
- по основу испоручене воде
- обрачунатих камата

Уплаћено на дан 31/12/2018
Стање дуга на дан 31/12/2018
Структура дуга у %
Измирују се обавезе из месеца
Просечно задужење
Просечна наплата

Укупно
7

83.602
14.347.810

5.804.514
30.921.437

5.844.973
16.670.062

952.146
115.533.860

1.738.616
25.278.131

14.347.395
415

30.417.948
503.489

16.120.917
549.145

115.533.860

25.278.131

14.279.406
152.006

31.648.742
5.077.209

14.430.857
8.084.178

115.984.318
501.688

24.834.265
2.182.482

14.423.851
202.751.300
201.698.251
1.053.049
201.177.588
15.997.563

1,0
Децембра '18

31,7
Новембра '18

50,5
Јула '18

3,1
Децембра '18

13,6
Децембра '18

100,0
Децембра '18

1.195.651

2.576.786

1.389.172

9.627.822

2.106.511

16.895.942

1.189.951

2.637.395

1.202.571

9.665.360

2.069.522

16.764.799

За дванест месеци 2018. године, по основу испоручене воде за пиће, са ПДВ и обрачунатим
каматама јавним комуналним предузећима фактурисано је 202.751.300 динара, у просеку месечно
16.895.942 динара. Од истих је наплаћен 201.177.588 динара, у просеку месечно 16.784.799
динара.
Дуг ЈКП по оба основа на дан 31.12.2018. године износи 15.997.563 динар. Истог дана 2017.
године износио је 14.423.851 динар.
Табела бр. 12 Проценат наплате
Назив ЈКП

Зелен

Наш Дом

Комуналац

Водовод

Г.Милановац

1

2

3

4

5

6

Стање дуга на дан 31/12/2016
Задужење са 11/2017 године
Доспело потраживање

Улаћено на дан 31/12/2017
% наплате у 2017 години
Стање дуга на дан 31/12/2017
Задужење са 11/2018 године
Доспело потраживање
Улаћено на дан 31/12/2018
% наплате у 2018. години

711.009
13.954.909
14.665.918
15.823.403

3.975.555
28.364.386
32.339.941
28.959.845

2.240.953
15.365.475
17.606.428
13.167.558

1.387.927
98.047.377
99.435.304
107.935.304

Укупно
7

1.782.916
24.029.733
25.812.649
25.812.649

10.098.360
179.761.880
189.860.240
191.698.759

107,9

89,5

74,8

108,5

100,0

101,0

83.602
13.235.656
13.319.258
14.279.406

5.804.514
28.246.767
34.051.281
31.648.742

5.844.973
15.296.867
21.141.840
14.430.857

952.146
105.032.172
105.984.318
115.984.318

1.738.616
23.095.648
24.834.264
24.834.265

14.423.851
184.907.110
199.330.961
201.177.588

107,2

92,9

68,3

109,4

100,0

100,9

Наплата доспелих потраживања, 100,9% бележи незнатан пад. У 2017. години на дан 31.
децембра износила је 101,0%.
Табела бр. 13 Наплата потраживања
Назив ЈКП

Зелен

Наш Дом

Дир/Комун

Водовод

Г.Милановац

1

2

3

4

5

6

Репрограмиран дуг
Дуг из редовног пословања
Наплаћено у 2017. години
Репрограмиран дуг
Дуг из редовног пословања
Наплаћено у 2018. години
Повећање/смањење +/-

ЈП "Рзав" Ариље

1.080.000
15.823.403
16.903.403
0
14.279.406
14.279.406
-2.623.997

2.559.966
28.959.845
31.519.811
0
31.648.742
31.648.742
128.931

2.030.000
13.167.558
15.197.558
0
14.430.857
14.430.857
-766.701

10.091.214
107.935.304
118.026.518
0
115.984.318
115.984.318
-2.042.200

Извештај о пословању за 2018. годину

Укупно
7

25.812.649
25.812.649
0
24.834.265
24.834.265
-978.384

15.761.180
191.698.759
207.459.939
0
201.177.588
201.177.588
-6.282.351
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У 2018. године по основу дистрибуције воде за пиће наплаћено је 201.177.588 динара. У
односу на 2017. годину када је, са репрограмираним дугом из 2011. године =15.761.180 динара,
наплаћено 207.459.939 динара наплата је мања за 6.282.351 динар.
Табела бр. 14 Укупно потраживање
Назив ЈКП

Зелен

Наш Дом

Комуналац

Водовод

Г.Милановац

1

2

3

4

5

6

Стање на дан 31.12.2017.
Репрограмиран дуг
Дуг из редовног пословања
Структура потраживања у %
Стање на дан 31.12.2018.
Репрограмиран дуг
Дуг из редовног пословања
Структура потраживања у %
Повећање/смањење +/-

Укупно
7

83.602

5.804.514

5.844.973

952.146

1.738.616

83.602
0,6
152.006
0
152.006
1,0
68.404

5.804.514
40,2
5.077.209
0
5.077.209
31,7
-727.305

5.844.973
40,5
8.084.178
0
8.084.178
50,5
2.239.205

952.146
6,6
501.688
0
501.688
3,1
-450.458

1.738.616
12,1
2.182.482
0
2.182.482
13,6
443.866

14.423.851
0
14.423.851
100,0
15.997.563
0
15.997.563
100,0
1.573.712

Како је репрограмиран дуг наплаћен укупно потраживање чине обавезе из редовног
пословања, производње и дистрибуције воде за пиће. Исто на дан 31.12.2018. године износи
15.997.563 динар. По основу фактура за испоручену воду 15.670.485 динара, а по основу
обрачунатих камата 327.078 динара. На дан 31.12.2017. године износило је 14.423.851 динар.
ЈКП “Зелен” Ариље на дан 31.12.2018. године, по основу фактуре за испоручену воду за
месец децембар има обавезу у износу од 152.006 динара. Проценат наплате доспелог дуга из
редовног пословања је 107,2% јер је рачун за месец децембар скоро у потпуности плаћен.
Потраживање од ЈКП "Зелен" Ариље у структури укупног потраживања учествује са 1,0%. У
односу на стање на дан 31.12.2017. године већи је за 68.404 динара.
ЈКП “Наш Дом” Пожега на дан 31.12.2018. године, по основу фактура за испоручену воду и
обрачунатих камата, има обавезе у износу од 5.077.209 динара. По основу фактура за испоручену
воду 4.983.287 динара, а по основу обрачунатих камата 93.922 динара. Проценат наплате дуга из
редовног пословања је 92,9%. Дуг ЈКП “Наш Дом” Пожега у структури укупног потраживања
учествује са 31,7%. У односу на стање на дан 31.12.2017. године мањи је за 727.305 динара.
ЈКП ”Комуналац Лучани" Лучани на дан 31.12.2018. године има обавезе у износу од
8.084.178 динара. По основу фактура за испоручену воду 7.851.022 динара, а по основу
обрачунатих камата 233.156 динара. У структури укупног потраживања учествују са 50,5%.
Проценат наплате 68,3% у односу на 2017. годину, 74,8% бележи пад. Потраживање у односу на
стање на дан 31.12.2017. године веће је за 2.239.205 динара.
ЈКП “Водовод” Чачак по основу фактура за испоручену воду на дан 31.12.2018. године има
обавезу у износу од 501.688 динара. Значајан део обавеза по рачунима за месец децембар је
измирен 31.12.2018. годиине. Проценат наплате доспелих потраживања износи 109,4%. ЈКП
"Водовод" Чачак у структури укупног потраживања учествује са 3,1%. Потраживање у односу на
стање на дан 31.12.2017. године мање за 450.458 динара.
ЈКП “Горњи Милановац” Горњи Милановац на дан 31.12.2018. године, по основу фактура
за испоручену воду за месец децембар 2018. године има обавезу у износу од 2.182.482 динара. У
структури укупног потраживања учествује са 13,6%. Проценат наплате је 100,0%. Потраживање у
односу на 2017. годину је веће за 443.866 динара.
1.6. Обавезе из пословања
Неизмирене обавезе према добављачима, испоручиоцима добара и пружаоцима услуга,
по основу обављања основне делатности, на дан 31.12.2018. године износе 9.273.702 динарa.
Структура обавеза по добављачима је следећа:
"EПС Снабдевање" д.о.о. Београд .....................................................................
"Маркинг" д.о.о. Ужице ........................................................................................
"Анализис" д.о.о. Нови Београд .............................................................................
"Mесер Техногас" а.д.Београд ............................................................................
"ИМП Аутоматика" д.о.о. Београд .........................................................................
"БИН Комерц" д.о.о. Београд ............................................................................
"Завод за јавно здравље" Ужице ........................................................................
"Завод за јавно здравље" Чачак .........................................................................
"Нафтна индустрији Србије" Нови Сад..................................................................
"МЦТ" д.о.о. Чачак .............................................................................................
"Емисиона техника и везе" Београд ...................................................................
"Телеком Србија" Београд ..................................................................................
ЈП "Рзав" Ариље
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1.320.000
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461.040
198.000
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171.662
62.453
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59.641
41.900
Страна 25 од 43

"Металска индустрија Вараждин - трејд" д.о.о. Београд......................................
"Г2" д.о.о. Београд ...................................................................................................
"Технолинк" д.о.о. Београд ....................................................................................
"Атлантик" п.р. Горњи Барбеш ..........................................................................
"Армекс" д.о.о. Жабаљ ..........................................................................................
Остали добављачи ..............................................................................................

23.958
72.163
42.840
43.214
33.192
176.549

УКУПНО:

9.273.702

1.7. Готовински еквиваленти и готовина
По основу обављања основне делатности предузеће на дан 31.12.2018. године располаже
са 133.548.374 динара. У односу на стање на дан 31.12.2017. године, =121.571.033 динара
готовински еквиваленти су увећани за 11.977.341 динар. Висока ликвидност је очувана.
Стање на
дан

АОП

Врста средстава (текући рачун,
благајна, девизни рачун, акредитиви..)

Назив банке

1

2

31.12.2017.

0068
0068
0068
0068

205-111049-39 / 144855-83
155-1774-23
160-7534-75 / 160-106610-55
200-2902910101918-62

Комерцијална банка а.д.
Халкбанк а.д.
Банка Интеза а.д.
"Поштанска штедионица" а.д.

0068
0068
0068
0068

205-111049-39 / 144855-83
155-1774-23
160-7534-75 / 160-106610-55
200-2902910101918-62

Комерцијална банка а.д.
Халкбанк а.д.
Банка Интеза а.д.
"Поштанска штедионица" а.д.

(предходна
година)

31.12.2018.

3

4

Износ у
оригиналној
валути
5

Износ у
динарима
6

РСД
РСД
РСД
0068
Укупно:
РСД
РСД
РСД
РСД
Укупно:

3.429.672
101.291.431
277.138
16.572.792
121.571.033
2.878.822
93.037.952
97.051
37.534.549
133.548.374

Напомена: Подаци су преузети из Обрасца 9. Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о
реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени
гласник РС" бр. 36/2016).

2. УКУПНИ РАСХОДИ
2.1. Структура расхода - основна делатност
Укупни расходи у 2018. године остварени су у износу од 258.896.768 динара. У односу на
план 254.840.000 динара већи су за 4.056.768 динара, односно за 1,6%. У односу на расходе у
истом периоду 2017. године већи су зa 3,7%.
Структура расхода приказана је у Табели бр. 15 Структура расхода - основна делатност.
Иста у себи садржи упоредне апсолутне и релативне показатеље: остварено у 2017. години,
план за 2018. године и остварено у 2018. години.
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ остварени су у износу од 256.283.014 динара. У односу на план
већи су за 1.816.014 динара, односно за 0,7%. У односу на остварење у истом периоду 2017.
године већи су за 4,6%. Учешће пословних расхода у укупним расходима је 99,0%.
Трошкови материјала за призводњу, код којих највеће учешће имају трошкови хемикалија
за производњу (алумунијум сулфат, сумпорна киселина, течни хлор, полиелектролит и течни
кисеоник), остварени су у износу од 16.598.082 динара. Остварење у односу на план веће је за
1.878.082 динара, односно 12,8%.
Лош квалитет квалитет сирове воде, велика мутноћа, значајно већи утрошак хемикалија
за пречишћавање воде, пре свега алуминијум сулфата и знатно већа дистрибуција, у односу на
план су основни разлог за наведено.
Трошкови осталог материјала остварени су у износу од 1.795.799 динара. У односу на
план мањи су за 1,3%.
Трошкови горива и енергије остварени у износу од 42.320.529 динара, у односу на план
мањи су за 2,8%. У структури укупних расхода учествују са 16,3%. У наведеној групи трошкова
трошкови електричне енергије износе 40.138.189 динара. Оптерећују цену коштања м3 воде за
пиће са 2,40 дин/м3.
Набавка електричне енергије вршена је добављача „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд по
Уговору из 2017. године и Уговору Број: 354 од 26.02.2018. године, који је потписан по завршетку
јавне набавке електричне енергије Број: 1.7/18 ОП. Јединична цена више тарифе је увећана са
5,98 на 6,07 дин/квЧ, а ниже тарифе са са 3,79 на 3,85 дин/квЧ. У просеку за 1,52%.
ЈП "Рзав" Ариље
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Табела бр. 15 Структура расхода - основна делатност
Р.
бр.
1

Б.1
I
1.

2.

3.

4.
5.
II
1.

2.

3.

III

Остварено
2017.

ОПИС
2

3

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ

Трошкови материјала за производњу
1. Хемикалије за производњу
2. Хемикалије за контролу квалитета воде
3. Остали материјал за производњу
Трошкови осталог материјала
1. Материјал за одржавање
2. Канцеларијски материјал
3. Материјал за чишћење
4. Остали материјал
Трошкови горива и енергије
1. Нафтни деривати
2. Остала горива - грејање
3. Електрична енергија
Трошкови резервних делова
Трошкови једнократног отписа
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА

Трошкови зарада и накнада зарада са
доприносима послодавца
1. Нето зараде и накнаде зарада
2. Порези и допиноси на терет радника
3. Доприноси на терет послодавца
Трошкови накнада по уговорима
1. о делу
3. чланова органа управљања и надзора
Остали лични расходи
1. Отпремнине
2. Јубиларне награде
3. Дневнице и трошкови службеног пута
4. Превоз на радно место и са рада
6. Солидарне помоћи запосленима и ....
7. Остали лични расходи и накнаде
8. Привремено умањење основице

1.
2.
Б.3

6

5/4

%
учешћа

7

8

245.051.728
60.780.189
13.953.076
13.746.164
206.912

254.467.000
65.510.000
14.720.000
14.520.000
200.000

256.283.014
64.681.454
16.598.082
16.482.836
115.246

104,6
106,4
119,0
119,9
55,7

100,7
98,7
112,8
113,5
57,6

1.671.699
1.321.433
172.533
89.938
87.795
41.706.940
1.517.518
505.647
39.683.775
2.610.904
837.570
76.786.071

1.820.000
1.470.000
170.000
90.000
90.000
43.530.000
1.642.000
500.000
41.388.000
4.570.000
870.000
80.601.000

1.795.799
1.430.053
170.506
105.246
89.994
42.320.529
1.444.518
737.822
40.138.189
3.249.213
717.831
79.171.145

107,4
108,2
98,8
117,0
102,5
101,5
95,2
145,9
101,1
124,4
85,7
103,1

98,7
97,3
100,3
116,9
100,0
97,2
88,0
147,6
97,0
71,1
82,5
98,2

65.672.878
39.957.852
15.744.335
9.970.691
1.053.006

67.402.549
41.008.880
16.160.373
10.233.296
1.148.784

66.714.626
40.833.870
15.751.902
10.128.854
1.148.734

101,6
102,2
100,0
101,6
109,1

99,0
99,6
97,5
99,0
100,0

1.053.006
10.060.187
207.681
166.664
160.190
2.762.333
1.791.642
79.996
4.891.681
9.280.482
570.567
4.861.500
84.874
3.435.090
328.451
94.247.815
94.247.815

1.148.784
12.049.667
702.000
60.000
160.000
2.860.000
3.294.392
80.000
4.893.275
9.590.000
600.000
4.800.000
120.000
3.750.000
320.000
95.800.000
95.800.000

109,1
112,4
0,0
0,0
81,7
98,4
185,4
105,9
103,3
117,9
98,8
130,1
144,5
104,5
104,9
104,4
103,0

100,0
93,8
0,0
0,0
81,8
95,1
100,8
105,9
103,2
114,1
94,0
131,7
102,2
95,7
107,6
102,7
101,4

3.957.171
876.612
151.983
468.864
290.546
28.100
579.045
599.314
834.937

3.116.000
636.000
152.000
530.000
285.000
29.000
580.000
600.600

1.148.734
11.307.785
0
0
130.933
2.718.691
3.321.168
84.750
5.052.243
10.942.943
563.788
6.323.800
122.613
3.588.294
344.448
98.356.100
97.100.076
1.256.024
3.131.372
373.386
151.502
489.115
295.014
270.224
693.769
485.698
184.383

79,1
42,6
99,7
104,3
101,5
961,7
119,8
81,0
22,1

100,5
58,7
99,7
92,3
103,5
931,8
119,6
80,9

99,0
25,0
6,4
6,4
0,0
0,0
0,7
0,6
0,1
0,0
0,0
16,3
0,6
0,3
15,5
1,3
0,3
30,6

150.000
153.400

188.281

147,4

0,0
122,7

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

59

20.000

1.714

2.905,1

8,6

0,0

Расходи камата(према трећим лицима)
Негативне курсне разлике (према тр.л)

59

10.000
10.000

27
1.687

45,8

0,3
16,9

0,0
0,0
1,0

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1. Непроизводне услуге
2. Репрезентација
3. Премије осигурања
4. Платни промет
5. Чланарине
6. Порези
7. Остали нематеријални трошкови
8. Финансир. зарада особа са инвалидитетом
9. Монографија - 30 година система
10. Трошкови дана предузећа
Б.2

5

Индекс
5/3

127.770

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1. Трошкови амортизације
2. Трошкови резервисања (отпр, јуб.н)
V.

4

Остварено
2018.

25,8
15,8
6,1
3,9
0,4
0,0
0,4
4,4
0,0
0,0
0,1
1,1
1,3
0,0
2,0
4,2
0,2
2,4
0,0
1,4
0,1
38,0
37,5
0,5
1,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,3
0,2
0,1
0,0
0,1

1. Транспортне услуге
2. Услуге одржавања
3. Рекламе и пропаганде
4. Контрола квалитета воде
5. Остале услуге
IV.

План
2018.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

4.701.029

203.000

2.612.040

55,6

1.286,7

1.
2.
3.
4.
5.

Губици по основу расходовања
Мањкови
Исправка грешке ранијих година
Издаци за здрав. култ. образов. научне наме.
Остали расходи

4.028
4.493.680
52.900
150.421

18.000
0
93.000
92.000

6.536
2.064.128
49.429
491.947

162,3
45,9
93,4
327,0

36,3
53,1
534,7

0,0
0,0
0,8
0,0
0,2

Б)

РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):

249.752.816

254.840.000

258.896.768

103,7

101,6

100,0

Већи трошкови грејања условљени су изузетно ниским темпертурама на почетку године.
Трошкови резервних делова износе 3.249.213 динара. У односу на план мањи су за 28,9%.
Трошкови једнократног отписа, пре свега инвентара износе 717.831 динар. У односу на
план мањи су за 17,5%.
ЈП "Рзав" Ариље
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Трошкови зарада, накнада зарада износе 79.171.145 динара. У Односу на план мањи су
за 1.429.855 динара, односно за 1,8%.
За зараде и накнаде зарада са доприносима послодавца утрошено је 66.714.626 динара,
1,0% мање у односу на план. Обрачун и исплата зарада вршен је у складу са Законом о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", број 116/14). У структури
укупних расхода учествују са 25,8% ( у 2017. години са 26,3%).
Накнаде за рад чланова управног одбора у бруто износу износе 1.148.734 динара. Индекс
остварења у односу на план је 100,0.
Остали лични расходи износе 11.307.785 динара. У односу на план мањи су за 6,2%.
Трошкови зарада, накнада зарада детаљније су обрађени су у поглављу 4.3. СТРУКТУРА
УКУПНИХ РАСХОДА.
Трошкови производних услуга износе 10.942.943 динара. У односу на план већи су за
14,1%. У оквиру ове групе трошкова највеће учешће имају услуге одржавања у износу од
6.323.800 динара. Веће остварење у односу на план је условљено је уговорима из 2017. године.
Радови на чишћењу једне коморе лагуна, 484.341 динар и радови на заштити магистралног
цевовода у Милићевом Селу , 1.587.180 динара реализовани су у 2018. години. У оквиру ове
групе трошкова су и услуге екстерне контроле квалитета воде. Износе 3.588.294 динара.
Трошкови амортизације и резервисања обрачунати су у износу од 98.356.100 динара. У
односу на план већи су за 2,7%.
Амортизација некретнина, постројења, опреме и нематеријалних улагања износи
97.100.076 динара. Амортизација грађевинских објеката финасираних из удружених средстава
83.078.631 динар, грађевинских објеката финансираних из сопствених средстава 1.005.766
динара, опреме 12.206.679 динара, а нематериијалних улагања 809.000 динара. Амортизација
грађевинских објеката чија је изградња финансирана из удружених средстава покривена је из
одложених прихода.
Трошкови дугорочних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених износе
1.256.024 динара. За отпремнине запослених приликом одласка у пензију 425.159 динара, а за
јубиларне награде запослених 830.865 динара.
Препорука независног ревизора, резервисање накнаде и другие бенефиције запослених
(МРС 37 Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина) је прихваћена. Обрачун
резервисања будућих примања запослених, извршен је применом актуарских метода процене уз
примену актуарских претпоставки. Бенефиције запослених евидентиране су у пословним књигама
предузећа.
Нематеријални трошкови износе 3.131.372 динара. У односу на план већи су за 0,5%. У
складу са одлуком о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању
Привредне коморе Србије за чланарину у 2018. годину утрошено је 246 хиљада динара.
Програмом пословања средства за ову намену нису планирана.
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 1.714 динара. Расходи камата према трећим лицима
27 динара, а негатеивне курсне разлике 1.687 динара. Релативни показатељ учешћа у структури
укупних расхода није исказан.
ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 2.612.040 динара. У структури укупних расхода учествују са 1,0%.
Исправка грешака из ранијих периода износи 2.064.128 динара. Обавеза према
Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања за период од
07/2010. године до 11/2012. године је извршена у кординацији са Министарством финансија
Републике Србије, Пореском управом Филијала Пожега. Извештаји о извршењу обавеза
изпошљавања и извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом Образац IOSI за
наведен период нису поднети.
Средства за спонзорство, донације и хуманитарне активности утрошена су у износу од
49.429 динара.
У оквиру ове групе расхода је издатак за нанкаду штете и трошкове парничног поступка.
По пресуди Апелационог суда у Крагујевцу, којом је потврђена пресуда Вишег суда у Ужицу по
предмету број П1.1/17 утрошено је 403.382 динара.
2.2. Структура расхода - инвеститорски послови
Расходи по основу вршења инвеститорских послова у 2018. години остварени су у
износу од 3.306.416 динара. У односу на план већи су за 246.416 динара, односно за 8,1%, а у
односу на остварење у 2017. години су за 15,8%.
Како финансијских и осталих расхода нема, пословни расходи у структури укупних расхода
учествују са 100,0%.
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Без обзира што се 35,0% средстава за зараде два радника у Служби инвестиција (инжењер
геодезије и дипл. грађевински инжењер) обезбеђује из прихода остварених обављањем основне
делатности највећи део средстава утрошен је за зараде. Са утрошених 1.718.556 динара зараде
са доприносима послодавца у укупним расходима учествују са 52,0%.
Другу значајнију ставку расхода чине трошкови услуга одржавања који су исказани у
износу од 699.085 динара. За крчење трасе далековода утрошено је 623.040 динара.
Табела бр. 16 Структура расхода - инвеститорски послови
Р.
бр.
1

Б.1
I.
2.

3.
5.
II.
1.

2.

3.

III.

Остварено
2017.

ОПИС
2

3

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ

Трошкови осталог материјала
2. Канцеларијски материјал
3. Материјал за чишћење
4. Остали материјал
Трошкови горива и енергије
1. Нафтни деривати
Трошкови једнократног отписа
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА

Трошкови зарада и накнада зарада са
доприносима послодавца
1. Нето зараде и накнаде зарада
2. Порези и допиноси на терет радника
3. Доприноси на терет послодавца
Трошкови накнада по уговорима
1. о делу
2. осталим уговора
Остали лични расходи
3. Дневнице и трошкови службеног пута
4. Превоз на радно место и са рада
8. Привремено умањење основице
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1. Транспортне услуге
2. Услуге одржавања
5. Остале услуге
IV.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.

1. Трошкови амортизације
V.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

2. Репрезентација
3. Премије осигурања
4. Платни промет
5. Чланарине
6. Порези
7. Остали нематеријални трошкови
Б.2
1.

План
2018.
4

Остварено
2018.
5

Индекс
5/3
6

5/4
7

%
учешћа
8

2.855.455

3.045.000

3.306.416

115,8

108,6

100,0

334.146
112.462
89.875
8.932
13.655
199.642
199.642
22.042
1.887.326

283.000
65.000
40.000
10.000
15.000
210.000
210.000
8.000
1.887.592

303.148
78.664
57.739
7.669
13.256
205.072
205.072
19.412
2.004.315

90,7
69,9
64,2
85,9
97,1
102,7
102,7
88,1
106,2

107,1
121,0
144,3
76,7
88,4
97,7
97,7
242,7
106,2

9,2
2,4
1,7
0,2
0,4
6,2
6,2
0,6
60,6

1.701.667
1.030.331
412.983
258.353

1.699.708
1.029.280
412.372
258.056

1.718.556
1.045.198
412.441
260.917
70.588

101,0
101,4
99,9
101,0

101,1
101,5
100,0
101,1

185.659
28.600
21.500
135.559
316.580
28.197
280.433
7.950
228.715
228.715
88.688
33.773
16.219
8.885
7.500
6.592
15.719

187.884
27.000
25.000
135.884
580.000
30.000
540.000
10.000
211.108
211.108
83.300
33.800
16.000
10.000
7.500
8.000
8.000

115,9
176,6
105,1
104,8
229,5
90,6
249,3
25,2
80,2
80,2
100,4
101,8
100,0
98,7
100,0
202,7
55,8

114,5
187,0
90,4
104,6
125,3
85,1
129,5
20,0
86,8
86,8
106,8
101,7
101,4
87,7
100,0
167,0
109,6

52,0
31,6
12,5
7,9
2,1
0,0
2,1
6,5
1,5
0,7
4,3
22,0
0,8
21,1
0,1
5,5
5,5
2,7
1,0
0,5
0,3
0,2
0,4
0,3

70.588
215.171
50.500
22.600
142.071
726.618
25.533
699.085
2.000
183.331
183.331
89.004
34.390
16.219
8.770
7.500
13.360
8.765

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

10.000

0,0

0,0

Расходи камата(према трећим лицима)

10.000

0,0

0,0

5.000
5.000

0,0
0,0

0,0
0,0

108,1

100,0

Б.3
5.

ОСТАЛИ РАСХОДИ
Остали расходи

Б)

РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):

2.855.455

3.060.000

3.306.416

115,8

Трошкови накнада по осталим уговорима износе од 70.588 динара. Закуп земљишта за
депоновање материјала из ископа за будућу брану "Ариље" на профилу "Сврачково" је нужан.
Постојећа депонија није довољна. Закуп дела КП Број: 1537/3 уговорен је на пет година.
Напомена: Зараде запослених у Служби инвестиција, Служби економских послова и Служби општих
и правних послова, ангажованих у вршењу инвеститорских послова финасирају се из прихода
остварених по основу обављања основне делатности. Финасијски ефекат за удружиоце средстава
је значајан.

2.3. Структура укупних расхода
Укупни расходи остварени су износу од 262.203.184 динара. У односу на план већи су за
4.303.184 динара, односно за 1,7%. У односу на остварење у 2017. години већи су за 3,8%.
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 259.589.430 динара. У односу на план већи су за 1.927.430
динара, односно 0,7%. У односу на остварење у 2017. години већи су за 4,7%. У структури
укупних расхода учествују са 99,0%.
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА остварени су у износу од 22.459.001 динар. У односу на план
=22.053.000 динара већи су за 406.001 динар, односно за 1,8%. У односу на остварење у 2017.
години, 19.207.753 динара већи су за 16,9%.
ЈП "Рзав" Ариље
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ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ износе 42.525.601 динар. У односу на план мањи су за
1.214.399 динара, односно за 2,8%. У односу на остварење у 2017. години већи су за 1,5%.
Табела бр. 17 Структура укупних расхода
Р.
бр.
1

Б.1
I.
1.

2.

3.

4.
5.
II.
1.

2.

3.

III.

Остварено
2017.

ОПИС
2

3

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ

Трошкови материјала за производњу
1. Хемикалије за производњу
2. Хемикалије за контролу квалитета воде
3. Остали материјал за производњу
Трошкови осталог материјала
1. Материјал за одржавање
2. Канцеларијски материјал
3. Материјал за чишћење
4. Остали материјал
Трошкови горива и енергије
1. Нафтни деривати
2. Остала горива - грејање
3. Електрична енергија
Трошкови резервних делова
Трошкови једнократног отписа
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА

Трошкови зарада и накнада зарада са
доприносима послодавца
1. Нето зараде и накнаде зарада
2. Порези и допиноси на терет радника
3. Доприноси на терет послодавца
Трошкови накнада по уговорима
1. о делу
2. осталим уговора
3. чланова органа управљања и надзора
Остали лични расходи
1. Отпремнине
2. Јубиларне награде
3. Дневнице и трошкови службеног пута
4. Превоз на радно место и са рада
5. Накнада за смештај и исхрану на терену
6. Солидарне помоћи запосленима и ....
7. Остали лични расходи и накнаде
8. Привремено умањење основице

1.
2.

6

5/4

%
учешћа

7

8

247.907.183

257.662.000

259.589.430

104,7

100,7

99,0

61.114.335
13.953.076
13.746.164
206.912

65.793.000
14.720.000
14.520.000
200.000

64.984.602
16.598.082
16.482.836
115.246

106,3
119,0
119,9
55,7

98,8
112,8
113,5
57,6

1.784.161
1.321.433
262.408
98.870
101.450
41.906.582
1.717.160
505.647
39.683.775
2.610.904
859.612
78.673.397

1.885.000
1.470.000
210.000
100.000
105.000
43.740.000
1.852.000
500.000
41.388.000
4.570.000
878.000
82.488.592

1.874.463
1.430.053
228.245
112.915
103.250
42.525.601
1.649.590
737.822
40.138.189
3.249.213
737.243
81.175.460

105,1
108,2
87,0
114,2
101,8
101,5
96,1
145,9
101,1
124,4
85,8
103,2

99,4
97,3
108,7
112,9
98,3
97,2
89,1
147,6
97,0
71,1
84,0
98,4

24,8
6,3
6,3
0,0
0,0
0,7
0,5
0,1
0,0
0,0
16,2
0,6
0,3
15,3
1,2
0,3
31,0

67.374.545
40.988.183
16.157.318
10.229.044
1.053.006

69.102.257
42.038.160
16.572.745
10.491.352
1.148.784

68.433.182
41.879.068
16.164.343
10.389.771
1.219.322

101,6
102,2
100,0
101,6
115,8

99,0
99,6
97,5
99,0
106,1

1.053.006
10.245.846
207.681
166.664
188.790
2.783.833

1.148.784
12.237.551
702.000
60.000
187.000
2.885.000

109,1
112,5
0,0
0,0
96,1
98,5

100,0
94,2
0,0
0,0
97,0
95,0

1.791.642
79.996
5.027.240
9.597.062
598.764
5.141.933
84.874
3.435.090
336.401
94.476.530
94.476.530

3.294.392
80.000
5.029.159
10.170.000
630.000
5.340.000
120.000
3.750.000
330.000
96.011.108
96.011.108

185,4
105,9
103,3
121,6
98,4
136,6
144,5
104,5
103,0
104,3
103,0

100,8
105,9
103,3
114,7
93,5
131,5
102,2
95,7
105,0
102,6
101,3

4.045.859
876.612
185.756
485.083
299.431
35.600
585.637
615.033
834.937

3.199.300
636.000
185.800
546.000
295.000
36.500
588.000
608.600

3.321.168
84.750
5.194.314
11.669.561
589.321
7.022.885
122.613
3.588.294
346.448
98.539.431
97.283.407
1.256.024
3.220.376
373.386
185.892
505.334
303.784
277.724
707.129
494.463
184.383

79,6
42,6
100,1
104,2
101,5
780,1
120,7
80,4
22,1

100,7
58,7
100,0
92,6
103,0
760,9
120,3
81,2

150.000
153.400

188.281

147,4

0,0
122,7

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

59

30.000

1.714

2.905,1

5,7

0,0

Расходи камата(према трећим лицима)
Негативне курсне разлике (према тр.л)

59

20.000
10.000

27
1.687

45,8

0,1
16,9

0,0
0,0

4.701.029

208.000

2.612.040

55,6

1.255,8

4.028
4.493.680
52.900
150.421

18.000

162,3
45,9
93,4
327,0

36,3

93.000
97.000

6.536
2.064.128
49.429
491.947

53,1
507,2

1,0
0,0
0,0
0,8
0,0
0,2

252.608.271

257.900.000

262.203.184

103,8

101,7

100,0

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИС.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1. Непроизводне услуге
2. Репрезентација
3. Премије осигурања
4. Платни промет
5. Чланарине
6. Порези
7. Остали нематеријални трошкови
8. Финансир. зарада особа са инвалидитетом
9. Монографија - 30 година система
10. Трошкови дана предузећа
Б.2

5

Индекс
5/3

127.770

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1. Трошкови амортизације
2. Трошкови резервисања (отпр, јуб.н)
V.

4

Остварено
2018.

26,1
16,0
6,2
4,0
0,5
0,0
0,0
0,4
4,4
0,0
0,0
0,1
1,0
0,0
1,3
0,0
2,0
4,5
0,2
2,7
0,0
1,4
0,1
37,6
37,1
0,5
1,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,3
0,2
0,1
0,0
0,1

1. Транспортне услуге
2. Услуге одржавања
3. Рекламе и пропаганде
4. Контрола квалитета воде
5. Остале услуге
IV.

План
2018.

Б.3
1.
2.
3.
4.
5.

ОСТАЛИ РАСХОДИ
Губици по основу расходовања
Мањкови
Исправка грешке ранијих година
Издаци за здрав. култ. образов. научне наме.
Остали расходи

Б)

РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):
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ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ износе 81.175.460 динара.
У односу на план мањи су за 1.313.132 динара, односно за 1,6%, а у односу на остварење у 2017.
години већи за 3,2%.
Обрачуната и исплаћена маса средстава за зараде са доприносима послодавца, по
умањењу основице за 10% износи 68.433.182 динарa. Маса средстава за зараде запослених у
односу на план мања је за 669.075 динара, односно за 1,0%.
Просечна основна нето зарада за време проведено на раду и остварен учинак износи
36.903 динара (у 2017. године износила је 37.011 динара). Са додацима за минули рад, ноћни рад,
рад на дане државних и верских празника и накнадама за топли оброк и регрес за коришћење
годишњег одмора просечна нето зарада износи 52.782 динара (у 2017. години износила је 52.008

динара).

Трошкови накнада по уговорима износе 1.219.322 динара. У односу на план већи су за
70.538 динара. Чине их накнаде за учешће у раду управног одбора и накнаде по осталим
уговорима. Исте у бруто износ износе 1.148.784 динара, односно 70.538 динара.
Остали лични расходи износе 11.522.956 динара. У односу на план мањи су за 714.595
динара, односно 5,8%.
За дневнице и трошкове службеног пута утрошено је 181.433 динара, а за превоз на
радно место и повратак са рада 2.741.291 динар. Солидарна помоћ запосленима исплаћена је у
износу од 3.321168 динара. У наведеном износу средства за ублажавање неповољног
материјалног положаја запослених у комуналној делатности износе 3.065 хиљада динара (41.800
динара у нето износу по раднику). За остале личне расходе и накнаде, поклон пакете деци
запослених за Новогодишње и Божићне празнике утрошено је 84.750 динара. У буџет Републике
Србије у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава уплаћен је у износ од
5.194.314 динара.
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (отпремнине и јубиларне
награде) евидентирано у пословним књигама под 1. јануаром 2018. године у износу од
7.608.523 динара. Резервисање за накнаде и друге бенефиције запослених умањено је у месецу
децембру за исплату јубиларне награде за једног запосленог у бруто износу од 100.151 динара.
Број запослених са почетка године, 66 радника (65 запослених је на неодеђено време, а
један радник на одређено време) је промењен . Пријем једног радника на одређено време због
повећаног обима посла за запослене у ФТО извршен у Служби општих и правних послова. Од 67
запослених 35,8% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну
спрему има 16 запослених, а вишу 8 запослених.
Од укупног броја запослених 32 радника, односно 47,8% ради у турнусу.
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА износе 11.669.561 динар. У односу на план већи су за
1.499.561 динар, односно за 14,7%.
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА обрачунати су у износу од 98.539.431 динар, у
односу на план већи су за 2.528.323 динара, односно за 2,6%.
Амортизација некретнина, постројења, опреме и нематеријалних улагања износи
97.283.407 динара. Амортизација грађевинских објеката у износу од 83.078.631 динар, чија је
изградња финансирана из удружених средстава, покривена је из одложених прихода.
Трошкови дугорочних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених износе
1.256.024 динара.
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ износе 3.220.376 динара. У односу на план већи су за 0,7%.
Обрађени су у поглављу 4.1. СТРУКТУРА РАСХОДА - ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ.
ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ обрађени су у поглављу 4.1. СТРУКТУРА РАСХОДА ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ.
СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, планирана у износу од 552.200 динара утрошена су у износу

од 546.215 динара. Остварење у односу на план је 98,9%.
За репрезентацију је утрошено 185.892 динара, рекламу и пропагансу 122.613 динара, за
спонзорство, донације и хуманитарне активности 49.429 динара, а за дан предузећа 188.281
динар.
3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ
3.1. Финансијски резултат - основна делатност
Јавно предузеће “Рзав” Ариље, по основу производње и дистрибуције воде, у периоду од
01.01.2018. до 31.12.2018. године, остварило је нето добитак у износу од 10.672.620 динара.
Програмом пословања планиран је у износу од 4.020.000 динара.
ЈП "Рзав" Ариље
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Табела бр. 18 Финасијски резултат - основна делатност
Р.
бр.

Опис

Остварено
2017.

План
2018.

Остварено
2018.

5/3

1

2

3

4

5

6

7

102,2
104,6

103,9
100,7

65,3
120,8
2.905,1

583,1
121,9
8,6

120,8
148,7
55,6

122,9
198,0
1.286,7

79,6

265,5

1
2
3 (1-2)
4
5
6 (4-5)
7
8
9 (3+6+7-8)

Пословни приходи
Пословни расходи
Пословни добитак/губитак
Финансијски приходи
Финансијски расходи
Добитак/губитак из финансирања
Остали приходи
Остали расходи
Нето добитак/губитак

260.613.308
245.051.728
15.561.580
2.421.116
59
2.421.057
133.118
4.701.029
13.414.726

256.360.000
254.617.000
1.743.000
2.400.000
20.000
2.380.000
100.000
203.000
4.020.000

266.445.594
256.283.014
10.162.580
2.925.804
1.714
2.924.090
197.990
2.612.040
10.672.620

Индекс

5/4

Већа дистрибуција воде за пиће за 920.757 м3 и приход од воде који је у односу на план
већи за 10.109.879 динара имали су пресудан утицај да пословни приходи =266.445.594 динара у
односу на планираних 256.360.000 динара буду већи за 10.085.594 динара, односно3,9%.
Како пословни расходи, 256.283.014 динара, у односу на план = 254.617.000 динара
бележе спорији раст =0,7% (остварење у односу на план веће за 1.666.014 динара) предузеће је
у Билансу успеха за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године исказало пословни добитак у
износу од 10.162.580 динара. Програмом пословања је планиран у износу од 1.743.000 динара.
Добитак из финасирања у износу од 2.924.090 динара, остали приходи =197.990 динара и
остали расходи = 2.612.040 динара су без значајнијег утицаја на крајњи финансијски резултат,
нето добитак у износу од 10.672.620 динара.
3.2. Финансијски резултат - инвеститорски послови
По основу вршења инвеститорских послова, активности везаних за изградњу бране и
акумулације "Ариље - профил Сврачково" исказан је позитиван финансијски резултат - нето
добитак у износу од 1.159.620 динара.
Табела бр. 19 Финасијски резултат - инвеститорски послови
Р.
бр.

Опис

Остварено
2017.

План
2018.

Остварено
2018.

5/3

5/4

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3 (1-2)
4
5
6 (4-5)
7
8
9 (3+6+7-8)

Пословни приходи
Пословни расходи
Пословни добитак/губитак
Финансијски приходи
Финансијски расходи
Добитак/губитак из финансирања
Остали приходи
Остали расходи
Нето добитак/губитак

Индекс

5.998.295
2.855.455
3.142.840

5.390.000
3.045.000
2.345.000

4.466.036
3.306.416
1.159.620

74,5
115,8

82,9
108,6

36,9

49,5

3.142.840

10.000
-10.000
0
5.000
2.330.000

1.159.620

36,9

49,8

Исти је у односу на план мањи за 1.170.380 динара.
3.3. Финансијски резултат - укупно
Нето добитак у Билансу успеха Јавног предузећа за водоснабевања "Рзав" Ариље,за
период од 01.01.2017. до 31.12.2018. исказан је у износу од 11.832.240 динара.
Табела бр. 20 Финасијски резултат - укупно
Р.
бр.

Опис

Остварено
2016.

План
2017.

Остварено
2017.

5/3

1

2

3

4

5

6

7

101,6
104,7

103,5
100,7

60,5
120,8
2.905,1

277,0
121,9
5,7

120,8
148,7
55,6

123,4
198,0
1.255,8

71,5

186,3

1
2
3 (1-2)
4
5
6 (4-5)
7
8
9 (3+6+7-8)

Пословни приходи
Пословни расходи
Пословни добитак/губитак
Финансијски приходи
Финансијски расходи
Добитак/губитак из финансирања
Остали приходи
Остали расходи
Нето добитак/губитак

266.611.603
247.907.183
18.704.420
2.421.116
59
2.421.057
133.118
4.701.029
16.557.566

261.750.000
257.662.000
4.088.000
2.400.000
30.000
2.370.000
100.000
208.000
6.350.000

270.911.630
259.589.430
11.322.200
2.925.804
1.714
2.924.090
197.990
2.612.040
11.832.240

Индекс

5/4

У односу на план за 2018. годину већи је за 5.482.240 динара.
.

Сагласност на одлуку о расподели добити за 2018. годину дају скупштине оснивача
посебном одлуком, односно решењем.
ЈП "Рзав" Ариље
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4. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године
Група
рачуна,
Рачун

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА

1

2

3

А. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 +0034)
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 +
0007 + 0008 + 00009)

0001
0002

010 и део
019

1. Улагање у развој

0004

011, 012 и
део 019
013 и део
019
014 и део
019
015 и део
019
016 и део
019

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне
марке, софтвер и остала опрема

0005

3. Гудвил

0006

4. Остала нематеријална имовина

0007

5.Нематеријална имовина у припреми

0008

6.Аванси за нематеријалну имовину

0009

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
(0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015+ 0016 + 0017 + 0018)

0010

1. Земљиште

0011

2, Грађевински објекти

Остварено
2017.

Износ
План
2018.

4

5

Индекс
Остварено
2018.
6

6/4

6/5

7

8

АКТИВА
00
01

02
020, 021 и
део 029
022 и део
029
023 и део
020
024 и део
029
025 и део
029
026 и део
029
027 и део
029
028 и део
029
03
030, 031 и
део 039
032 и део
039
037 и део
039
038 и део
039
04, осим 047
040 и део
049
041 и део
049
042 и део
049
део 043 део
044 и део
049
део 043 део
044 и део
049
045 и део
049
045 и део
049
046 и део
049
048 и део
049
05
050 и део
059
051 и део
059
052 и део
059
053 и део
059
054 и део
059
055 и део
059
056 и део
059
288

Класа 1
10
11
12
13
14
15

3.531.490

3.884.882

3.743.009

106,0

96,3

3.363

2.415

2.569

76,4

106,4

3.363

2415

2.569

76,4

106,4

3.527.838

3.882.238

3.740.151

106,0

96,3

7.860

7.860

7.860

100,0

100,0

0012

1.493.631

1.430.113

1.409.547

94,4

98,6

3. Постројења и опрема

0013

73.712

74.250

77.418

105,0

104,3

4. Инвестиционе некретнине

0014

5. Остале некретнине, постројења и опрема

0015

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми

0016

1.952.620

2.370.000

2.244.879

115,0

94,7

7. Улагања у туђим некретнинама постројењима и
опреми

0017

8. Аванси за некретнине постројења и опрему

0018

15

15

III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)

0019

0

0

0

1. Шуме и вишегодишљи засади

0020

2. Основно стадо

0021

3. Биолошка средства у припреми

0022

4. Аванси за биолошка средства

0023

IV. ДУГОГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
(0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 +
0032 + 0033)

0024

289

229

289

100,0

1. Учешћа у капиталу зависних правних лица

0025

60

100,0

100,0

100,0

2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и
заједничким подухватима
3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге
хартије од вредности расположиве за продају

0003

126,2

0026
0027

4. Дугорочни пласмани матчним и зависним правним
лицима

0028

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним
лицима

0029

6. Дугорочни пласмани у земљи

0030

7. Дугорочни пласмани у иностранству

0031

8. Хартије од вредности које се држе до доспећа

0032

9. Остали дугорочни финансијски пласмани

0033

V. ДУГОГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 +
0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)

0034

1. Потраживања од матичног и зависног правног лица

0035

2. Потраживања од осталих повезаних лица

0036

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит

0037

4. Потраживања по уговорима о финансијском лизингу

0038

5. Потраживања по основу јемства

0039

6. Спорна и сумњива потраживања

0040

7. Остала дугорочна потраживања

0041

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060+
0061 + 0062 +0068 + 0069 + 0070)
I. ЗАЛИХЕ (0044 + 0045 + 0046 + 0047+ 0048 +0049 +
0050)
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар
2. Недовршена производња и недовршене услуге
3. Готови производи
4. Роба
5. Стална средства намењена продаји
6. Плаћени аванси за залихе и услуге

0042

ЈП "Рзав" Ариље

447 2.980,0 2.980,0

0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050

60

229

229

229

0

0

0

219.333

181.680

243.893

111,2

134,2

30.111
29.795

32.310
31.850

30.477
30.142

101,2
101,2

94,3
94,6

316

460

335

106,0

72,8
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20
200 и део
209
201 и део
209
202 и део
209
203 и део
209
204 и део
209
205 и део
209
206 и део
209
21
22
236
23 осим 236
и 237
230 и део
239
231 и део
239
232 и део
239
2333 и део
239
234, 235, 238
и део 239
24
27
28 осим 288

88

30
300
301
302
303
304
305
306
309
31
047 и 237
32
330

33 осим 330

33 осим 330

34
340
341
34
35
350
351

40
400
401
403
404
405
402 и 409
41
410
411
412
413

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 +
0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)

0051

1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица

0052

2. Купци у иностранству - матична и зависна правна
лица

0053

3. Купци у земљи - остала повезана правна лица

0054

4. Купци у иностранству - остала повезана правна
лица

0055

5. Купци у земљи

0056

6. Купци у иностранству

0057

7. Остала потраживања по основу продаје

0058

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 +
0064 + 0065 + 0066 + 0067)
1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна
правна лица
2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана
правна лица

0059
0060

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

0065

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

0066

5. Остали краткорочни финансијски пласмани

0067

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЉА
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 +
0002 + 0042 + 0043)
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
ПАСИВА
А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 +
0416 + 0417 + 0420 + 0421) > 0 = (0071 - 0424 -0441 - 0442)
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 +
0407 + 0408 + 0409 + 0410)
1. Акцијски капитал
2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу
3. Улози
4. Државни капитал
5. Друштвени капитал
6. Задружни удели
7. Емисиона премија
8, Остали основни капитал
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ
IV. РЕЗЕРВЕ
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ
РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,
НЕКРЕТНИНА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА
ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕ
НТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА
(потражна салда рачуна групе 33 осим 330)
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА
ОД ВРЕДНОСТИ И И ДРУГИХ КОМПОНЕ
НТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА
(ДУГОВНА САЛДА РАЧУНА ГРУПЕ 33 ОСИМ 330)
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)
1. Нераспоређени добитак ранијих година
2. Добитак текуће године
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ
X. ГУБИТАК (0422 + 0423)
1. Губитак ранијих година
2. Губитак текуће године
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
(0425 + 0432)
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
(0426 + 0424 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)
1, Резервисаља за трошкове у гарантном року
2. Резервисаља за трошкове обнављања природних
богатстава
3. Резервисања за трошкове реструктуирања
4. Резервисаља за накнаде и друге бенефиције
запослених
5. Резервисања за трошкове судских спорова
6. Остала дугорочна резервисања
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 +
0437 + 0438 + 0439 + 0440)
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал
2. Обавезе према матичним и зависним правним
лицима
3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у
периоду дужем од годину дана

0068
0069
0070

ЈП "Рзав" Ариље

14.187

15.500

15.670

110,5

101,1

14.187

15.500

15.670

110,5

101,1

321

3.240
140

995
473

147,4

30,7
337,9

2.436

2.450

2.466

101,2

100,7

2.436

2.450

2.466

101,2

100,7

168.846
2.076
1.356

126.480
810
750

191.963
1.639
210

113,7
78,9
15,5

151,8
202,3
28,0

3.750.823

4.066.562

3.986.902

106,3

98,0

437.689

443.981

441.912

101,0

99,5

469.487

469.487

469.487

100,0

100,0

469.487

469.487

469.487

100,0

100,0

839

839

839

100,0

100,0

16.558

6.350

11.832

71,5

186,3

16.558

6.350

11.832

71,5

186,3

49.195
49.195

32.695
32.695

40.246
40.246

81,8
81,8

123,1
123,1

0

0

8.764

0

0

8.764

0061
0062
0063
0064

0071
0072

0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414

0415

0416

0417
0418
0419
0420
0421
0422
0423
0424
0425
0426
0427
0428
0529

8.764

0430
0431
0432
0433
0434
0435
0436
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414
415
416
419
498
42 до 49
осим498
42
420
421
422
423
427
424, 425, 426
и 429
430
43 осим
430
431
432
433
434
435
436
439
44,45 и 46
47
48
49 осим 498

89

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи
6. Дугорочни кредити и зајмови у инострансзву
7. Обавезе по основу финансијског лизинга
8. Остале дугорочне обавезе
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 +
0459 + 0460 + 0461 + 0462)
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних
лица
2. Краткорочни кредити од осталих повезаних павних
лица
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава
обустављеног пословања намењених продаји

0437

6. Остале краткорочне финансијске обавезе

0449

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 +
0455 + 0456 + 0457 + 0458)
1. Добављачи - матична и зависна правна лица у
земљи
2. Добављачи - матична и зависна правна лица у
иностранству
3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи
4. Добављачи - остала повезана правна лица у
иностранству
5. Добављачи у земљи
6. Добављачи у иностранству
7. Остале обавезе из пословања
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ
ВРЕДНОСТ
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И
ДРУГЕ ДАЏБИНЕ
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416
+ 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 0411 - 0402) > 0
= (0441 + 0424 + 0442 -0071) > 0
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) > 0
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

0450

0438
0439
0440
0441
0442

3.313.134

3.622.581

3.536.226

106,7

97,6

7.366

10.800

9.274

125,9

85,9

7.366

10.800

9.274

125,9

85,9

3.894

250

378

9,7

151,2

4

133,3

0443
0444
0445
0446
0447
0448

0451
0452
0453
0464
0455
0456
0457
0458
0159
0460
0461
0462

3
10
3.301.861

50
3.611.481

98
3.526.472

980,0
106,8

196,0
97,6

3.750.823

4.066.562

3.986.902

106,3

98,0

0463
0464
0465

5. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у хиљадама динара

Износ

Група
рачуна
Рачун
1

ПОЗИЦИЈА

АОП

Остварено
2017.

План
2018.

2

3

4

5

Индекс

Остварено
2018.
6

6/4

6/5

7

8

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
60 до 65,
осим 62 и
63
60
600
601
602
603
604
605
61
610
611
612
613
614
615
64
65
50 до
55,62 и
63
50
62

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 +
1006 + 1007 + 1008)
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним
лицима на иностраном тржишту
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним
лицима на домаћем тржишту
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним
лицима на иностраном тржишту
1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010
+ 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и
зависним правним лицима на домаћем тржишту
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и
зависним правним лицима на инострном тржишту
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на домаћем тржишту
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном тржишту
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем
тржишту
6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном
тржишту
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,
ДОНАЦИЈА И СЛ.
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

1001
261.750

270.911

101,6

103,5

177.535

173.281

183.367

103,3

105,8

177.535

173.281

183.367

103,3

105,8

89.077

88.469

87.544

98,3

99,0

247.907

257.662

259.589

104,7

100,7

1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 +
1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) > 0

1018

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

1019
1020

ЈП "Рзав" Ариље

266.612
1002
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630
631
51 осим
513
513
52
53
540
541 до
549
55

66
66, осим
662, 663
и 664
660
661
665
669
662
663 и 664
56
56, осим
562, 563
и 564
560
561
565
566 и 569
562
563 и 564

683 и 685

583 и 585
67 и 68,
осим 683
и 685
67 и 68,
осим 683
и 685

721
део 722
део 722
723

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И
ГОТОВИХ ПРПИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021
1022

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

1023

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ
ЛИЧНИ РАСХОДИ
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

1024

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

1028

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0
Д. ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 +
1037)
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних
лица
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних
лица
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних
лица и заједничких подухвата
4. Остали финансијски приходи
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ
ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним
правним лицима
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним
правним лицима
3. Расходи учешћа у губитку придружених правних лица и
заједничких подухвата
4. Остали финансијски расходи
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ
ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ
ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОДТАЛЕ
ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1029
1030
1031
1032

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1052

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

1026
1027

22.053
43.740

22.459
42.526

116,9
101,5

101,8
97,2

78.673
9.597
94.476

82.489
10.170
96.011

81.175
11.670
97.283

103,2
121,6
103,0

98,4
114,7
101,3

4.046
18.705

3.199
4.088

3.220
11.322

79,6
60,5

100,7
277,0

2.421

2.400

2.926

120,9

121,9

121,0

1.256

1033
0
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040

2.397

2.400

2.903

121,1

24
0

23
2

95,8

30

0

0

0

6,7

1041
1042
1043
1044
1045
1046

20

1047
1048
1049

0,0

2.421

10
2.370

2
2.924

120,8

20,0
123,4

97

100

198

204,1

198,0

207

208

548

264,7

263,5

21.016

6.350

13.896

66,1

218,8

2.064

46,3

1050

1051

1053

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 +
1052 - 1053)
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 +
1053 - 1052)
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,
ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И
ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,
ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И
ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 1057)
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 1056)
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

ЈП "Рзав" Ариље

1025

19.208
41.907

1054

1055

1056

1057
4.458
1058

16.558

6.350

11.832

71,5

186,3

16.558

6.350

11.832

71,5

186,3

1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
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6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
ПОЗИЦИЈА

АОП

Остварено
2017.

1

3

4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 3)
1. Продаја и примљени аванси
2. Примљене камате из пословних активности
3. Остали приливи из редовног пословања
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 5)
1. Исплате добављачима и дати аванси
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи
3. Плаћене камате
4. Порез на добитак
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II)
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II - I)
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 5)
1. Продаја акција и удела (нето прилив)
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења,
опреме и биолошких средстава
3. Остали финансијски пласнани (нето прилив)
4. Примљене камате из активности инвестирања
5. Примљене дивиденде
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 3)
1. Куповина акција и удела (нето одлив)
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина,
постројења, опреме и биолошких средстава
3. Остали финансијски пласнани (нето одлив)
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I - II)
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II - I)
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 5)
1. Увећање основног капитала
2. Дугорочни кредити (нето прилив)
3. Kраткорочни кредити (нето прилив)
4. Остале дугорочне обавезе
5. Остале краткорочние обавезе
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 6)
1. Откуп сопствених акција удела
2. Дугорочни кредити (одливи)
3. Краткорочни кредити (одливи)
4. Остале обавезе (одливи)
5. Финансијски лизинг
6. Исплаћене дивиденде
I. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I - II)
II. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II - I)
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014 - 3040)
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧ ГОТОВИНЕ
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧ ГОТОВИНЕ
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 +
3044 + 3045 - 3046)

у хиљадама динара
Индекс
Остварено
6/4
6/5
2018.

Износ
План
2018.
5

6

7

8

3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012

618.749
208.179
2.306
408.264
174.667
89.930
82.146

640.140
193.952
2.432
443.756
180.600
93.800
85.875
20

521.758
200.297
2.731
318.730
185.131
93.826
84.780

84,3
96,2
118,4
78,1
106,0
104,3
103,2

81,5
103,3
112,3
71,8
102,5
100,0
98,7
0,0

2.591
444.082

905
459.540

6.525
336.627

251,8
75,8

721,0
73,3

3013
3014

76

0

124

3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
2029
2030
3031
3032
3033
3034
2035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047

76

124

396.172

470.320

313.634

79,2

66,7

396.172

470.320

313.634

79,2

66,7

396.096

470.320

313.510

79,2

66,7

618.825
570.839
47.986

640.140
650.920

521.882
498.765
23.117

84,3
87,4
48,2

81,5
76,6

120.860

10.780
137.260

168.846

139,7

123,0

168.846

126.480

191.963

113,7

151,8

7. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА
Инвестициона улагања систематизована су као активности које се финансирају из:
- сопствених средстава и
- средстава буџета Републике Србије, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани
и Горњи Милановац
7.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА
Инвестиције из сопствених средстава износе од 16.681.457 динара.
Са набавком геодетског софтвера нематеријална имовина је увећана је 24.000 динара.
Радови на катодној заштити цевовода сирове воде и магистралног цевовода изведени су
сопственој режији, уз логистику Инжењерског дружтва за корозију Београд. Вредност уграђене
опреме је 1.724.800 динара.
За проширење система даљинског управљања на резервоар "Расна", латерал "Горобиље"
и замену централне процесорске јединице и спрежног река са свим модулима на ПЛЦ "Таложнице"
и "Хемија" утрошено је 3.895.800 динара. Испоруку и уградњу опреме извршио је "ИМП
Атоматика" д.о.о. Београд
ЈП "Рзав" Ариље
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У опрему је уложено 11.036.857 динара. Иста је је систематизована као:
- мерач резидуалног хлора ДЕПОЛОКС (Н: 1061) ................................................................
- дизел електрични агрегат (ЈН: 1.17/18 МН) ...................................
- пумпни агрегат SCP 200/460HA-160/4-PO (ЈН:1.28/17 МН) ............................................
- путнички аутомобил "Шкода Карог" (ЈН: 1.15/18 МН) ......................................................
- UV спектрофотометар ...................................................................................................
- ударна бушилица TE 30-ATC/AVR .................................................................................
- водомер комбиновани ...................................................................................................
- рачунарска опрема .......................................................................................................
- моторола - ДМ 1400 са прибором за фиксну мрежу *2 (Н: 1434) ....................................
- DVR уређај за видео надзор ПС "Шевељ" ......................................................................
- остала непоменута опрема и ...........................................................................................
- намештај за физичкохемијску лабораторију ..................................................................

456.310
2.977.786
2.816.000
2.380.040
1.100.000
92.383
142.884
115.431
89.060
30.742
121.071
715.150

Укупно: 11.036.857

Нававка мерача хемијске потрошње кисеоника са одговарајућим реактором биће реализована
у 2019. години. Вредност набавке је 155.680 динара.
7.2. ИНВЕСТИЦИЈE ИЗ УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА
Уговор о финансирању радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу
"Сврачково" са Републичком дирекцијом за воде Број:401-00-248/2018-07 од 1. марта 2018.
године потписан је 2. марта 2018. године. Заводни број у ЈП "Рзав" Ариље Број: 392.
Уговор о удруживању средстава за заједничко финансирање изградње бране и акумулације
"Ариље - профил Сврачково" са оснивачима предузећа, у ЈП "Рзав" Ариље Број: 471 потписан је
19. марта 2018. године.
За радове на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" и остале
активности везане за изградњу у 2018. години Републичка дирекција за воде обезбеђује
400.000.000 динара, а оснивачи предузећа 39.319.050 динара.
Уговор о грађењу за 2018. годину са извођачем радова "Хидротехника - Хидроенергетика"
а.д. Београд Број: 395, односно Број: 409 потписан је 2. марта 2018. године. Уговорена вредност
радова без ПДВ износи 366.593.721 динар.
Уплата аванса извођачу радова у износу од 73.318.000 динара, у складу са чланом 3.
став 2. Уговора о финсирању грађевинских радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље"
на профилу "Сврачково" у 2018. години Број: 401-00-248/2018-07 извршена је из средстава
Републичке дирекције за воде.
За припрему градилишта, отварање градилишта и обезбеђење услова за наставак радова,
по основу одлуке Пословног одбора Број: 146/2018 од 22. јануара 2018. године и Уговора о зајму
од 22.01.2018. године извођачу радова је пренето 25.000.000 динара. Иста се сматрају као део
аванса за 2018. годину.
Уговор у вршењу стручног надзора над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил
"Сврачково", прибранских објеката и цевовода сирове воде са испоруком и уградњом опреме за
регионални субсистем водоснабдевања „Рзав“ у 2018. години са Институтом за водопривреду
„Јарослав Черни“ Београд Број: 422, односно Број: 31/19 потписан је 13. марта 2018. године.
Уговорена вредност радова, без ПДВ износи 8.798.249 динара.
Стручни надзор, према Основном уговору о вршењу стручног надзора Број: 892 од
15.05.2012. године, износи 2,4% од вредности уговорених радова.
Уговор у вршењу пројектантских услуга на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил
Сврачково у 2018. години, по спроведеном отвореном поступку ЈН Број: 2.4/18 ОП са
"Енергопројект Хидроинжењеринг" а.д. Београд (ЈП "Рзав" Број: 517 -"Енергопројект Хидроинжењеринг"
Број:18001-202) потписан је 22. марта 2018. године. Уговорена вредност без ПДВ износи 10.982.975
динара.
Уговор у вршењу консултантских услуга на изградњи бране и акумулације "Ариље профил Сврачково у 2018. години, по спроведеном отвореном поступку ЈН мале вредности Број:
2.5/18 МН измађу ЈП "Рзав" Ариље, Број: 516 и "Грађевинског факултета - Универзитет у
Београду", Број: 131885/7-18 потписан је 27. марта 2018. године. Уговорена вредност без ПДВ
износи 3.294.893 динара.
Радови на изградњи почели су 22. јануара 2018. године. Извођач радова је испоставио
десет привремених ситуација. Последњу 59. дана 26.12.2018. године. Вредност радова на
изградњи oпточног тунела, шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање
и темељним испустом, објектима заштите грађевинске јаме, хидромеханичком опремом за брану
и објекте уз брану и припремних радова на изградњи привредног и стамбеног (градилишног)
насеља је 271.637.748 динара.
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Са стручним надзором над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"
у износу од 6.519.305 динара, пројектантским услугама у износу од 10.982.975 динара и
консултантским услугама у износу од 1.840.800 динара вредност радова на изградњи бране
"Ариље" у 2018. години, без ПДВ износи 290.980.828 динара.
За накнаде вештака у поступцима потпуне и непотпуне експропријације, ради изградње
приступног пута, далековода 35 КВ и цевовода сирове воде на територији општине Ариље, у
складу са Закључком Општинске управе општине Ариље 01 број 465-3/18 и 01 број 465-34/18 у
бруто износу утрошено је 48.000 динара.
Записник Општинске управе општине Ариље 01 број 463-153/10 од 11.09.2018. године
споразумно је одредио накнаду за установљено право службености пролазa, ради изградње
цевовода сирове воде објекта прве фазе Регионалног субсистема водоснабдевања "Рзав 1" на
територији општине Ариље на износ од 274.215 динара.
Записници Одељења за привреду и локални економски развој општине Пожега 03 бр.
465-83/2011 и 03 бр. 465-85/2011 од 19.09.2018. године споразумно су одредили накнаду за
потупуну експропријација непокретности ради формирања акумулације бране "Ариље" на
профилу Сврачково са прибранским објектима - објекта прве фазе Регионалног субсистема
водоснабдевања "Рзав 1" на територији општине Пожега на износ од 385.491 динар.
Експропријација непокретности увећана је за 707.706 динара. Потпуна експропријација за
401.491 динар, а непотуна за 306.215 динара.
Изградња бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у пословним књигама увећала
је имовину за 291.688.534 динара.
Напомена: Aктивности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"
почеле су знатно пре потписивања Уговорa о удруживању средстава за изградњу бране и
акумулације "Ариље - профил Сврачково" Број: 401-00-1186/2009-07 од 7. октобра 2009. године.
Уговор о изради техничке документације и истражним радовима за брану и акумулацију
"Ариље" на профилу Сврачково Број: 90067-111 са "Енергопројект - Хидроинжењеринг" д.д.o.
Београд потписан је 11. јуна 1997. године.
Са анексима уговора, због повећаног обима за позиције из Основног уговора и накнадних
радова који нису били предмет Основног уговора, услугама Републичких геодетских завода
Ариље и Пожега, услугама Завода за заштиту споменика културе Краљево, Завода за заштиту
природног богатства Београд, сагласности Србија вода Београд, рачунима Грађевинског
факултета у Београду за контролу техничке документације, ситуацијама Института за
архитектуру и урбанизам Србије за израду Анализе утицаја и мера заштите у случају рушења
бране "Сврачково" према Уговору бр. 1602 од 12.12.2001. године и ревалоризацијом средстава у
припреми активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" имају
вредност од 10.786.279 динара.
Вредност Просторног плана =2.065.560 динара утврђeна је на основу рачуна "Института
за архтектуру и урбанизам Србије" Београд за израду Просторног плана подручја изворишта
водоснабрдевања регионалног система "Рзав", рачуна за израду Урбанистичког пројекта за
објекте прве фазе регионалног система водоснабдевања "Рзав" и рачуна за завршетак израде
Просторног плана подручја изворишта водоснабрдевања регионалног система "Рзав" (План
детаљне регулације "БРАНА СВРАЧКОВО - СУБСИСТЕМ РЗАВ 1").
Од почетка активности капитално инфраструктурно улагање у припреми: брана "Ариље"
на профилу "Сврачково" има вредност од 2.238.888.822 динара.
Систематизована је као:
Конто
02614
02619
02625
02626
02627
02628
02630
02631
02632
02633
02635
02638
02640
02641
02642
02643
02644

О П И С

Износ

Брана и акумулација "Ариље - порфил Сврачково" пре потписивања Уговора 401-00-1186/2009-07
10.786.279
Просторни план подручја изворишта водоснабдевања регионалног система "Рзав" ......................
2.065.560
Приступни пут - потпуна експропријација на територији општине Ариље .........................................
16.692.464
Приступни пут - потпуна експропријација на територији општине Пожега ........................................
19.232.343
Приступни пут - радови ..........................................................................................................................
211.240.052
Приступни пут - накнаде .........................................................................................................................
12.937.521
Далековод - потпуна експропријација на територији општине Ариље ...............................................
694.200
Далековод - потпуна експропријација на територији општине Пожега ..............................................
95.509
Далековод - радови ................................................................................................................................
32.889.207
Далековод - накнаде ...............................................................................................................................
6.146.655
Цевовод - потпуна експропријација на територији општине Ариље ..................................................
1.130.961
Цевовод - накнаде ..................................................................................................................................
11.222.351
Брана "Ариље" са прибранским објектима - потпуна експропријација на терит. општине Пожега ...
4.436.694
Акумулација - потпуна експропријација на територији општине Пожега ...........................................
135.937.625
Брана "Ариље" са прибранским објектима - радови ........................................................................... 1.600.446.192
Акумулација - накнаде ............................................................................................................................
44.505.619
Брана "Ариље" са прибранским објектима - накнаде .........................................................................
128.429.590
УКУПНО:
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По основу активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"
2018. години утрошено је 295.557.150 динарa.
За експропријацију непокретности =707.706 динара.
1. Трошкови вештачења, утврђивање висине накнаде у поступцима за потпуну и непотпуну
експропријацију ради изградње приступног пута, далековода 35 КВ и цевовода сирове воде
при изградњи објеката прве фазе Регионалног субсистема водоснабдевања "Рзав" на
територији општине Ариље.................................................................................................................
2. Непотпуна експропријацију, установљено право службености пролаза ради изградње
цевовода сирове воде објекта прве фазе Регионалног субсистема водоснабдевања "Рзав 1"
на територији општине Ариље............................................................................................................
3. Потпуна експропријацију непокретности, ради формирања акумулације бране "Ариље" на
профилу "Сврачково" са прибранским објектима- објекта прве фазе регионалног субсистема
водоснабдевања "Рзав 1" на терторији општине Пожега ...............................................................

48.000
274.215
385.491

1

Укупно:

707.706

Извођачу радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд, поред аванса у износу
од 73.318.000 динара за радове је пренето 198.319.748 динара. Укупно: 271.637.748 динара.
Аванс је према Уговору о финансирању радова на изградњи бране са акумулацијом
"Ариље" на профилу "Сврачково" за 2018. годину обезбедила Републичка дирекција за воде.
Институту за водопривреду "Јарослав Черни" Београд за вршење стручног надзора над
изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" са ПДВ уплаћено је 7.823.166
динара, ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд, за пројектантске услуге са ПДВ
13.179.570 динара, а Грађевинском факултету Универзитета у Београду за консултантске услуге
са ПДВ 2.208.960 динара. Укупно: 23.211.696 динара.
Све обавезе по основу активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил
Сврачково" у 2018. години су измирене.
У складу са Уговором о финансирању радова изградњи бране и акумулације "Ариље профил Сврачково" у 2018. години, удружиоцима средстава упућени су захтеви за пренос
средстава у износу од 325.917.300 динара.
Табела бр. 21 Задужење удружилаца средстава
Републичка
Дирекција

Општина
Ариље

Општина
Пожега

Општина
Лучани

Град
Чачак

Г. Милановац

1

2

3

4

5

6

299.795.398

2.276.205

3.969.579

2.276.205

13.630.334

Општина

Оснивачи

Укупно

7

3.969.579

8 (1+7)

26.121.902

325.917.300

Републичка дирекција за воде, буџет града Чачка и буџети општина Ариље, Пожега,
Лучани и Горњи Милановац уплатили су 311.160.552 динара. У наведеном износу средства за
покриће трошкова инвеститора износе 4.440.942 динара.
Табела бр. 22 Уплате удружилаца средстава
Републичка
Дирекција

Општина
Ариље

Општина
Пожега

Општина
Лучани

Град
Чачак

1

2

3

4

5

286.033.757

2.189.821

3.818.150

2.189.821

Општина
Г. Милановац

Оснивачи

6

13.110.853

3.818.150

7

Укупно
8 (1+7)

25.126.795

311.160.552

Обавезe Републичке дирекције за воде у износу од 3.971.311 динара, покривенe су из
средстава остварених по основу права на повраћај ПДВ.
Основ за наведено је мишљење Министарства финансија, Сектора за фискални систем
Број: 413-00-02679/2009-04 од 23. марта 2010. године, којим је Носиоцу инвеститорских послова
дато право да ПДВ обрачунат од стране извођача радова за промет добара, односно услуга који
се врше у оквиру изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", одбије као
предходни порез.
Део обавеза оснивача, у захтевима за пренос средстава од 31.12.2018. године, у износу
од 722.053 покривен је из ПДВ који се посебно евидентира у пословним књигама предузећа. У
наведеном износу за покриће трошкова инвеститора намењено је 25.094 динара.
Табела бр. 23 Средства ПДВ
Републичка
Дирекција

Општина
Ариље

Општина
Пожега

Општина
Лучани

Град
Чачак

Г. Милановац

1

2

3

4

5

6

3.971.311

63.268

109.502

63.268

Општина

376.513

109.502

Оснивачи

Укупно

7

8 (1+7)

722.053

4.693.364

Како је део обавезе за пројектантске услуге по рачуну Бр. 122 од 30.09.2018. године са
ПДВ у износу од 1.640.912 динара покривен из средстава оснивача предузећа и како су све
обавезе Републичке дирекције за воде из захтева за пренос средстава Број: 2903 од 31.12.2018.
године у износу од 8.149.418 динара такође покривене из средстава оснивача предузећа
Републичка дирекција за воде по захтевима за пренос средстава из 2018. године нема дуга.
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Табела бр. 24 Обавезе удружилаца средстава
Републичка
Дирекција

Општина
Ариље

Општина
Пожега

Општина
Лучани

Град
Чачак

1

2

3

4

5

86.384

151.429

86.384

Општина Г.
Милановац
6

519.481

151.429

Оснивачи

Укупно

7

8 (1+7)

995.107

995.107

Наведени показатељи указују да сви буџети обавезе уредно измирују.
Подаци из Обрасца 9. Готовински еквиваленти и готовина, Правилника о обрасцима
тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа, указују
да предузеће на крају године располаже са 58.414.271 динар.
Стање на
дан

АОП

Врста средстава (текући рачун,
благајна, девизни рачун, акредитиви..)

Износ у
оригиналној
валути

Назив банке

1

2

3

4

5

31.12.2017.
31.12.2018.

0068
0068

840 - 433743 - 57
840 - 433743 - 57

Посебан наменски рачун трезора
Посебан наменски рачун трезора

РСД
РСД

Износ у
динарима
6

47.274.953
58.414.271

Иста ће у значајној мери покрити део обавеза Републичке дирекције за воде и оснивача
предузећа по захтевима за пренос који ће бити поднети у 2019. години.

IV НАБАВКА
У 2018. години је покренуто, спроведено, успешно окончано и потписанo седамнаест
уговора који потпадају под Закон о јавним набавкама. Три уговора у отвореном поступку јавне
набавке, а четрнаест уговора у поступку јавне набавке мале вредности.
Табела бр. 25: Набавке које потпадају под Закон о јавним набавкама
Ред.
бр.

Предмет набавке

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

2

Број ЈН и
поступак
3

Одржавање и сервисирање система даљинског
управљања
Електрична енергија
Испорука и уградња дизел електричног агрегата на
постројењу за прераду воде
Путничко возило " Škoda Karoq Ambition 1.6 TDI 85 kW
115 ks 6G
Услуга крчења трасе магистралног цевовода и
далековода ЈП "Рзав"
Полиелектролит "Settafloc AP-17"
Течни кисеоник "SRPS H.F1.011"
Течни хлор "SRPS H.B2.050"
Алуминијум сулфат "SRPS H.B1.103"
Испорука опреме и извођење радова и услуга на
проширењу система даљинског управљања на латера
"Горобиље"
Испорука опреме и извођење радова и услуга на замени
централне процесорске јединице би спрежног река са
свим модулима на ПЛЦ "Таложница" и "Хемија"
Испорука опреме и извођење радова и услуга на
проширењу система даљинског управљања на
резервоар "Горобиље"
Погонско гориво - нафтни деривати за возила ЈП "Рзав"
Гориво за грејање - гасно уље екстра лако
Испорука УВ/ВИЦ спектрофотометар
Пројектантске услуге на изградњи бране и акумулације
"Ариље - профил Сврачково"
Конслтантске услуге на изградњи бране и акумулације
"Ариље - профил Сврачково"

Вредност
уговора
без ПДВ

Уговор закључен са:
4

5

2.1/18 МН

"ИМП - Аутоматика" д.о.о. Београд

1.7/18 ОП

ЈП "Електропривреда Србије" Београд

41.388.000

1.17/18 МН

"Технолинк" д.о.о. Ченеј

2.977.786

"Ауто Чачак" д.о.о. Чачак

1.983.178

1.15/18 MN

1.000.000

1.3/18 MN
1.5/18 МН
1.4/18 МН
1.1/18 ОП

„Милур“ с.з.р. пр. Раско Драмићанин
Ивањица
"CWG Balkan" д.о.о. Београд
"Месер техногас" а.д. Београд
"BIN Commerce" д.о.о. Београд
"Маркинг" д.о.о. Ужице

1.20/18 МН

"ИМП - Аутоматика" д.о.о. Београд

1.367.970

1.10/18 МН

"ИМП - Аутоматика" д.о.о. Београд

1.959.700

1.28/18 МН

"ИМП - Аутоматика" д.о.о. Београд

664.180

1.8/18 МН
1.9/18 МН
1.14/18 МН

"НИС" а.д. Нови Сад
"Кнез Петрол" д.о.о. Земун
"Analysis" д.о.о. Београд
"Енергопројект-Хидроинжењеринг" ад
Београд
Универзитет у Београду - Грађевински
факултет

2.2/18 МН

2.4/18 ОП
2.5/18 МН

УКУПНО:

1.177.000
829.830
2.895.000
990.000
4.960.000

1.663.480
1.091.550
1.100.000
10.982.975
3.294.893
80.325.542

Уговорене набавке, без ПДВ имају вредност =80.325.542 динара.
Набавка електричне енергије, алумунијум сулфата и пројектантских услуга извршена је у
отвореном поступку.
Пет уговора, испорука електричне енергије, нафтних деривата, алуминијум сулфата,
течног хлора и течног кисеоника има уговорену динамику. Набавка сумпорне киселине вршена је
по уговору из 2017. године. Уговорена количина је била довољна за потребама у 2018. години.
Од седамнаест уговора у потпуности је реализовано једанест уговора. Одлука о додели
уговора за набавку горива за грејање донета је 28.12.2018. године.
Померањем границе на 500.000 динара велики борој набавки је ван Закона о јавним
набавкама. Члан 39. став 1. став 2. Закона о јавним набавкама са доношењем Закона о
Изменама и допунама Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 68/15) је промењен:
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"Јавна набавка мале вредности, у смисли овог закона, јесте набавка чија процењена вредност није
већа од 5.000.000 динара, при чему ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на
годишљем уговору није већа од 5.000.000 динара."
"На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико укупна процењена
вредност истоврсних набавки на годишњем уговору није већа од 500.000 динара наручиоци нису у
обавези да примењују одредбе овог закона."

Набавка добара, услуга и радова, чија је процењена вредност испод границе обавезне за
примену Закона о јавним набавкама, врши се прикупљањем понуда и издавањем наруџбенице.
У 2018. години након издавања наруџбенице, за радове који не потпадају под Закон о
јавним набавкама потписано је пет уговора. Уговорена вредност, без ПДВ износи 964.195 динара.
У потпуности су реализовани радови на чишћњеу речног муља и уградњи киселоотпорних
плочица. Радови на замени олука и лимене опшивке су у току.
Табела бр. 26: Набавке радова на које се Закон о јавним набавкама не примењује
Ред.
бр.
1

Предмет набавке

Број Н

Уговор закључен са:

Вредност
уговора
без ПДВ

2

3

4

5

1.

Радови на чишћењу речног муља и наноса на
водозахвату "Шевељ"

2.2.4.

„Мининг Инжењеринг" д.о.о. Чачак

2.

Извођење радова на уградњи кисело отпорних плочица

2.3.4.

"Алминеа" д.о.о. Ариље

2.2.5.

"Универзал" з.з. Чачак

171.755

2.2.34.

"КЛС Ревизија" д.о.о. Београд

240.000

2.3.1.

"Компанија Дунав осигурање" Ужице

367.740

3.
4.
5.

Радови на замени олука и дела лимене опшивке на
објектима водосистема "Рзав"
Уговор о обављању ревизије редовних појединачних
годишњих финансијских извештаја за 2018. годину
Уговор о осигурању имовине и лица за 2018

143.700
41.000

УКУПНО:

964.195

Набавка добара и услуга чија је вредност испод 5,0% од износа на који наручилац није у
обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама врши се на основу требовања за
набавку, овереном од стране руководиоца службе, лица одговорног за набавку.
По усвајању Плана набавки за 2018. годину, Управни одбор ЈП "Рзав" је донео одлуку о
покретању отвореног поступка јавне набавке електричне енергије за 2019. годину.
ЗАКЉУЧАК:
А. Извештај о раду предузећа за 2018. годину
1. ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ - произведено и испоручено корисницим воде из
Система "Рзав" 16.699.640 м3 воде за пиће. У односу на план већа је за 5,8%.
2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ - извештаји Завода за јавно здравље из Ужица и Чачка током
читаве године указују да је вода доброг квалитета.
3. ОДРЖАВАЊЕ - превентивно, текуће и инвестиционо одржавање и ангажовање запослених
обезбедили су стабилност функционисања система "Рзав".
4. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ - задовољавајућа.
5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА И КАДРОВИ: Број запослених повећан је са 66
на 67. Квалификациона структура запослених је задовољавајућа, а број запослених на крају
године није довољан.
Б. Финансијски извештај предузећа за 2018. годину
1. УКУПАН ПРИХОД - остварен је у износу од 274.035.424 динара. У односу на план већи је за
3,7%. Приход по основу обављања основне делатности остварен је у износу од 269.569.388
динара, а по основу вршења инвеститорских послова у износу од 4.466.036 динара.
Фактурисање испоручених количина воде за пиће вршено је по цени од 10,98 дин/м3, која је у
примени од 1. јула 2017. године.
Потраживање од јавних комналних предузећа на дан 01.01.2018. године износило је 14.423.851
динар. У 2018. години по основу испоручене воде за пиће, са обрачунатим ПДВ и обрачунатим
каматама фактурисано је 202.751.300 динара. Од истих је наплаћено 201.177.588 динара.
Проценат наплате доспелих потраживања из редовног пословања је 100,9%. Потраживање на
дан 31.12.2018. године износи 15.997.563 динара.
2. УКУПНИ РАСХОДИ - остварени су у износу од 262.203.184 динара. У односу на план већи су
за 1,7%. Доста спорији раст у односу на раст укупног прихода. Расходи по основу обављања
основне делатности износе 258.896.769 динара, а по основу вршења инвеститорских послова
3.306.416 динарa.
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На основу члана 22. став1 тачка 7. и 69. Став 1 тачка 1. Закона о јавним
предузећима (“Службени гласник Републике Србије” бр. 15/2019), члана 2 и 3 Закона
о комуналним делатностима (“Службени гласник Републике Србије” бр.88/2011 и
104/ 2016) и чланова 18 став 1. тачка 1, 53, и 56. Одлуке о оснивању јавног
предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље,број 1397.од 03.07.2019.године, донете
у истоветном тексту од стране оснивача и то:
-Скупштине општине Лучани под бр.06-71-4-1/2019 од 29.05.2019.године,
-Скупштине општине Горњи Милановац под бр.2-06-56/2019 од 10.06.2019.године,
-Скупштине Града Чачак под бр.06-50/19-I од 23 и 24.04.2019.године,
-Скупштине општине Пожега под бр.011-25/2019 од 04.04.2019.године,
-Скупштине општине Ариље под III бр.023-6/2019 од 17.05.2019.године,
Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље на
седници одржаној __________ године, по претходно прибављеној сагласности од
стране свих оснивача донео је
С Т А Т У Т
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАДБЕВАЊЕ “РЗАВ”
АРИЉЕ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Јавно предузеће за водоснабдевање “Рзав” Ариље (у даљем тексту Предузеће),
обавља привредну делатност од јавног интереса ради обезбеђења воде за пиће за
осниваче: општине Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац и град Чачак, као и
ради стицања дохотка, односно добити.
Члан 2.
КОНСТАТУЈЕ СЕ:
Предузеће су основале општине Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи
Милановац средствима оснивача и средствима Републике Србије, а ради
остваривањаа заједничког интереса из члана 1. овог Статута.
Предузеће је уписано у судски регистар код Окружног привредног суда у Ужицу
под бројем Фи-174/87 од 25.маја 1987. и Фи-1/90 од 3. јануара 1990.године.
Превођење код Агенције за привредне регистре извршено је 20.06.2005.
године под бројем БД. 23776/2005.
„Одлуком о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
дел.бр.1397.од 03.07.2019.године, донетом у истоветном тексту од стране свих
оснивача усклађен је оснивачки акт ЈП “Рзав“ Ариље са одредбама Закона о јавним
предузећима ( Сл.гласник РС“бр.15/16).
Члан 3.
Овим статутом се регулишу: Правни положај, пословно име и седиште
предузећа; делатност предузећа; унутрашња организација; заступање и
1
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представљање; имовина предузећа; унапређење рада и развоја; средства за
вршење делатности, остваривање прихода и утврђивање и распоређивање добити и
сношење ризика; права обавезе и одговорности предузећа и оснивача; органи
предузећа; заштита и унапређење животне средине; пословна тајна; обавештавање
у предузећу; учешће радника у управљању и друга питања од значаја за пословање
предузећа.
Члан 4.
Радници остварују своја права у предузећу као целини и његовим деловима, у
складу са законом и одредбама овог статута.
II ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ, ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА
1.Правни положај
Члан 5.
Предузеће је самостална организациона, економска и пословна целина у којој
оснивачи повезани заједничким интересима по основу удела капитала у укупном
капиталу Јавног предузећа остварују право управљања и заштиту јавног интереса.
Оснивачи предузећа су :
-Општина Ариље ,ул.Светог Ахилија бр.53, Ариље,матични број 07254628,
-Општина Пожега, ул.Трг Слободе бр.9,Пожега,матични број 07158122,
-Општина Лучани, ул.Југословенске армије број 5, Лучани, матични број 07175345,
-Општина Горњи Милановац, ул.Таковска 2,Горњи Милановац,матични бр. 07175329
-Град Чачак,ул.Жупана Страцимира бр.2,Чачак, матични број 07183097.
Права оснивача остварују надлежни органи оснивача.
Предузеће послује под следећим пословним именом:
Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље.
Скраћено пословно име је:
ЈП "Рзав" Ариље.
Члан 6.
Предузеће има својство правног лица са правима, обавезама и
одговорностима које има на основу Закона и овог Статута.
Члан 7.
У правном промету са трећим лицима предузеће иступа у своје име и за свој
рачун.
За своје обавезе предузеће одговара свим средствима којима располаже.
Члан 8.
Предузеће може оснивати предузећа за обављање појединих делатности из
оквира предмета свога пословања, када те делатности представљају техничко2
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технолошку и економску целину у складу са законом.
2. Пословно име и седиште
Члан 9.
Пословно име предузећа гласи: Јавно предузеће за водоснадбевање “Рзав”Ариље.
Скраћени назив: ЈП “Рзав” Ариље.
Члан 10.
Седиште предузећа је у Ариљу, ул. Чачанска бб.
О промени имена и седишта предузећа одлучује Надзорни одбор уз сагласност
оснивача.
Званична е-маил адреса за пријем и слање поште предузећа је
office@rzav.co.rs
Члан 11.
Печат предузећа је округлог облика са текстом који гласи:
Јавно предузеће за водоснадбевање “Рзав” Ариље са п.о.
Штамбиљ предузећа је правоугаоног облика и садржи пословно име, место,
заводни број и датум.
Број печата и штамбиља и начин њихове употребе, чување и руковање
регулисаће се посебном одлуком директора предузећа.
III ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 12.
Предузеће обавља претежну делатност:
3600

-

сакупљање, пречишавање и дистрибуција воде овлашћеним
предузећима која врше водоснабдевање у општинама Ариље,
Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац.

Поред претежне делатности из става 1. овог члана, Предузеће обавља и
следеће делатности:
- пројектовање грађевинских и других објеката
- инжењеринг;
- вођење пројеката и техничке активности
- пројекти за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај
- искоришавање и употреба вода,
- заштита од штетног дејства вода,
- заштита вода од загађивања,
-изградња хидрограђевинских објеката, водоводне и канализационе
мреже,
- мерења у вези са чистоћом воде – испитивање хигијенске
исправности воде.
3
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Члан 13.
Предузеће може поред делатности из предходног члана за чије је обављање
основано, да обавља и друге делатности без уписа у регистар уколико служе
обављау претежне делатности а за те делатности испуњава законске услове за
њихово обављање, укључујући и послове спољнотрговинског промета и вршења
услуга у спољнотрговинском промету у оквиру делатности Предузећа на основу
одлуке Надзорног одбора предузећа, уз сагласност оснивача, у складу са законом
под условом да тиме не угрози обављање основне делатности.
О промени делатности ЈП"Рзав"Ариље, као и о обављању других делатности
које служе обављању претежне делатности одлучује Надзорни одбор уз сагласност
оснивача у складу са законом.
Предузеће може поред делатности за чије је обављање основано, да обавља и
друге делатности на основу одлуке Надзорног одбора предузећа, уз сагласност
оснивача, под условом да тиме не угрози обављање основне делатности.
IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 14.
Предузеће је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља
преко организационих јединица, које немају својство правног лица.
Члан 15.
Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији коју доноси директор
предузећа.
V ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 16.
Предузеће заступа и представља директор.
Директор је овлаћен да у име предузећа у оквиру његове делатности, а у
границама својих овлашћења, закључује уговоре и врши друге правне радње, као и
да заступа предузеће пред судовима и другим органима.
Члан 17.
Директор предузећа може у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писмено
пуномоћје за закључивање одређених врста уговора и предузимање одређених
правних радњи, којим се утврђују врста и граница овлашења за заступање.

4
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VI ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 18.
Предузеће има своју имовину којом управља и располаже у складу са законом
и Одлуком о оснивању.
Имовину Предузећа чине право својине на покретним и непокретним
стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су
пренета у својину Предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на
стварима у јавној својини.
Предузеће може прибављати и отуђивати, без претходне сагласности
оснивача, имовину мање вредности на основу одлуке Надзорног одбора.
Имовином мање вредности у смислу претходног става сматра се имовина која
не прелази 0,5% имовине предузећа.
Предузеће одговара за своје обавезе целокупном својом имовином (потпуна
одговорност).
Члан 19.
Основни новчани капитал предузећа износи 10.000,00 динара.
Члан 20.
Имовина предузећа је у јавној својини.
Предузеће не може без сагласности оснивача располагати (прибављање и
отуђење) објектима и другим непокретностима веће вредности које је по основу
закона којим се уређује јавна својина из режима државне својине стекло у својину
Предузећа, а која су у непосредној функцији обављања делатности од општег
интереса, као ни објектима, другим непокретностима, постројењима и уређајима које
оно стекне својим радом и пословањем, а који су у функцији обављања делатности
од општег интереса.
VII УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 21.
Унапређење рада и развоја Предузећа заснива се на дугорочном и
средњорочном плану пословне стратегије и развоја.
За сваку календарску годину Предузеће доноси годишњи програм пословања у
складу са законом и доставља га оснивачу ради давања сагласности, у року
прописаном законом.
Програм се сматра донетим кад на њега сагласност дају оснивачи.
Члан 22.
Годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи:
-планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
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-планиране набавке;
-план инвестиција;
-планирани начин расподеле добити односно планирани начин покрића губитака;
-елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада
и запошљавања,
-критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и
репрезентацију,
-критеријуме за одређивање накнаде за рад председника и чланова Надзорног
одбора.
Члан 23.
Директор предузећа је дужан да најмање два пута годишње обавештава
Надзорни одбор о резултатима остваривања утврђене пословне политике и планова.
VIII СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОСТВАРИВАЊЕ ПРИХОДА И
УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 24.
Предузеће остварује приход и стиче добит обављањем своје делатности и из
других извора у складу са Законом.
Главни извор средстава за вршење делатности предузеће обезбеђује из
прихода од испоручене воде.
Члан 25.
Начин и услови испоруке воде, регулишу се Одлуком о начину и условима
испоруке воде из Система “Рзав” коју доносе Скупштине оснивача предузећа.
Члан 26.
Цена воде је јединствена за овлашћене дистрибутере на подручју свих
оснивача.
Члан 27.
Надзорни одбор предузећа доноси одлуку о висини цене воде, у складу са
основним критеријумима на које су сагласност дали оснивачи.
Цене за планску годину утврђују се по правилу код доношења годишњег
Програма пословања.
Уколико у току планске године дође до непредвиђених промена у условима
привређивања предузећа, чиме би се одступало од реализације неког од планских
елемената основних критеријума, Надзорни одбор предузећа утврђује нову цену
воде.
Цене за остале производе и услуге утврђује директор предузећа.
Члан 28.
Приход и добит се утврђује периодичним и годишњим обрачунима на начин
утврђен Законом и другим општим актима.
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Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност
оснивача у складу са Законом приликом усвајања годишњег обрачуна.
Члан 29.
Уколико по годишњем обрачуну предузеће искаже губитак Надзорни одбор уз
сагласност оснивача, доноси одлуку о покрићу губитка.
IX ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 30.
Органи предузећа су:
1. Надзорни одбор и
2. Директор

1 . Надзорни одбор
Члан 31.
Надзорни одбор има три члана.
Председника и чланове Надзорног одбора именују и разрешавају Скупштине
оснивача на период од четири године, под условима, на начин и по поступку
утврђеном Законом, с тим да се један члан именује се из реда запослених.
Представник запослених у Надзорном одбору предлаже се на начин утврђен
Статутом предузећа.
Члан 32.
За председника и члана надзорног одбора именује се лице које испуњава
следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се
уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
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(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно
усавршавају у области корпоративног управљања.
Члан 33.
Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје четири године.
Председник и чланови Надзорног одбора могу бити разрешени и пре истека
мандата, у складу са Законом.
Мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје истеком
периода на који су именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови надзорног одбора разрешавају се пре истека
периода на који су именовани, уколико:
1) јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм
пословања у роковима прописаним чланом 59. Закона о јавним предузећима;
2) надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним
органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице јавног
предузећа делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем или на
други начин;
3) се утврди да делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем
или на други начин;
4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну
затвора.
Председник и чланови надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су
да врше своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно
именовања новог председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест
месеци.
Члан 33.а
Председника и чланове Надзорног одбора именују и разрешавају Скупштине
оснивача на период од четири године, под условима, на начин и по поступку
утврђеном Законом, с тим да се један члан именује из реда запослених.
Представник запослених у Надзорном одбору предлаже се на начин утврђен
Статутом предузећа.
За Председника
Надзорног одбора испред оснивача предлаже се
представник оснивача са највећим учешћем у капиталу предузећа (Град
Чачак).
За једног члана Надзорног одбора испред оснивача предлаже се наизменично
именовање представника Општина Ариље, Општине Пожега, Општине Лучани и
Горњег Милановца, на период једног изборног мандата, и то следећим редом:
Општина Пожега, Општина Ариље, Општина Лучани, и Општина Горњи Милановац.
Jедан члан Надзорног одбора je представник запослених у предузећу из реда
запослених a предлаже се на начин утврђен Статутом предузећа.
Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године.
Надзорни одбор има председника и заменика председника.
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Председник Надзорног одбора сазива и председава седницама Надзорног
одбора, предлаже дневни ред и потписује одлуке и друге акте које доноси
Надзорни одбор.
У случају одсутности послове председника Надзорног одбора обавља
заменик председника Надзорног одбора.
Надзорни одбор ради на седницама и одлуке доноси већином гласова
чланова Надзорног одбора.
Начин рада Надзорног одбора утврђује се Пословником о раду Надзорног
одбора.
Члан 34.
Председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу
накнаду за рад у надзорном одбору чију висину утврђује оснивач, на основу
извештаја о степену реализације програма пословања Предузећа и сходно
критеријумима, утврђеним годишњим програмом пословања Предузећа.
Члан 35.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова,
осим ако посебним прописом није предвиђена квалификована већина и за свој рад
одговоран је органу који га именује.
Надзорни одбор може образовати сталне и повремене комисије, као и друга
помоћна тела за вршење послова из своје надлежности.
Комисије и тела из предњег става, Надзорни одбор образује својом одлуком.
Сазивање седница, рад чланова Надзорног одбора, начин одлучивања и друга
питања везана за рад Надзорног одбора, уређују се Пословником о раду, који доноси
Надзорни одбор.
Члан 36.
Надзорни одбор има следеће надлежности:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и
одговоран је за њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са
дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1.
овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег
програма пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) надзире рад директора;
7) доноси статут;
8) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и
улагању капитала;
9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка;
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10) закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се
уређују радни односи;
11) врши друге послове у складу са законом и статутом.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје
надлежности на директора или друго лице у јавном предузећу.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 7) и 9) овог члана надзорни одбор доноси уз
сагласност Владе, надлежног органа аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе.
Одлуку из става 1. тачка 8) овог члана надзорни одбор доноси уз претходну
сагласност Владе, надлежног органа аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје
надлежности на директора или друго лице у Предузећу.
2. Д и р е к т о р
Члан 37.
Директора предузећа сагласно, именују и разрешавају оснивачи, на предлог
Надзорног одбора предузећа, на период од четири године, а на основу спроведеног
јавног конкурса.
Директор предузећа је јавни функционер, у смислу закона којим се регулише
област вршења јавних функција.
Директор је за свој рад одговоран Надзорном одбору и оснивачима.
Директора јавног предузећа „Рзав“Ариље чији су оснивачи јединице
локалне самоуправе Град Чачак и општине: Ариље, Пожега, Лучани и Горњи
Милановац именује орган одређен статутом јединица локалне самоуправе, на
период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.
Члан 38.
За директора јавног предузећа из члана 37., може бити именовано лице
које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године (електротехничког, машинског, грађевинског,
технолошког, правног или економског смера );, односно на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
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8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се
уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Статутом или оснивачким актом могу бити одређени и други услови које
лице мора да испуни да би било именовано за директора јавног предузећа.
Директор јавног предузећа је функционер који обавља јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
38.а
Директора предузећа сагласно, именују и разрешавају оснивачи, на предлог
Надзорног одбора предузећа, на период од четири године, а на основу спроведеног
јавног конкурса.
Директор предузећа је јавни функционер, у смислу закона којим се регулише
област вршења јавних функција.
Одлуку о расписивању конкурса доноси Надзорни одбор предузећа.
Статутом предузећа ближе се регулишу услови и начин избора директора.
Директор предузећа може бити разрешен и пре истека времена на које је
именован.
Директор је за свој рад одговоран Надзорном одбору и оснивачима.
Директор има право на зараду, а може имати и право на стимулацију, у
случају када Предузеће послује са позитивним пословним резултатима, у висини
утврђеној сходно закону.
Стимулација директора не може бити одређена као учешће у расподели
добити, и посебно се исказује у оквиру годишњег финансијског извештаја, а одлуку о
њеној исплати доносе оснивачи.
Директор предузећа је за свој рад одговоран Надзорном одбору и оснивачима
За вршиоца дужности може бити именовано лице које испуњава услове за
именовање директора.
Поступак за именовање директора
Члан 39.
Јавни конкурс за избор директора мора се расписати шест (6) шест месеци пре
истека мандата директора.
Одлуку о потреби објављивања конкурса доноси Надзорни одбор предузећа.
Одлука се доставља оснивачима који именују по једног члана Комисије за
именовање.
Предузеће објављује конкурс најмање шест месеци пре истека периода на
које је именован директор, односно у року од 30 дана од дана подношења
оставке или разрешења.
Рок за подношење пријава не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од
дана објављивања конкурса.
Поступак за именовање директора спроводи Комисија од 5 (пет) чланова представника оснивача коју на предлог надлежних органа локалне
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самоуправе које дају своје чланове у истој именује Надзорни одбор посебном
одлуком на мандат од 3 (три) године.
Надзорни одбор именује председника и заменика председника Комисије.
Након спроведеног поступка у складу са Законом о јавним предузећима
Надзорни одбор разматра благовремено приспеле пријаве кандидата који
испуњавају услове у присуству Комисије.
Члан 40.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.
(у даљем тексту : Комисија за именовања).
Комисију за именовања образују органи који су статутом јединице ликалне
самоуправе оснивача ЈП»Рзав»Ариље одређени као надлежни за именовање
директора као заједничку Комисију оснивача пет јединица локалних самоуправа.
Комисија утврђује да ли кандидати за директора Предузећа испуњавају услове
за именовање о чему извештавају Надзорни одбор Предузећа.
Директора предузећа, на предлог Надзорног одбора предузећа, сагласно
именују оснивачи.
Сваки оснивач именује по једног представника у Комисију за именовања.
Комисија за именовања има председника и четири члана.
Председник и чланови Комисије не могу бити народни посланици, посланици у
скупштини аутономне покрајине, одборници у скупштинама јединица локалне
самоуправе, као ни постављена лица у органима државне управе, органима
аутономне покрајине или органима јединица локалне самоуправе.
Чланови комисије су дужни да дају писане изјаве о томе да ли они
или са њима повезана лица имају интерес везан за спровођење конкурса,
Поступак именовања директора спроводи се на начин прописан Законом о
јавним предузећима и одредбама Статута.
Члан 41.
Задатак Комисије за именовање директора (Комисије за за спровођење
конкурса за избор директора) је:
- да састави предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора и предлог Огласа о јавном конкурсу, који ће се по усвајању од
стране Надзорног одбора, објавити у “Службеном гласнику“ Републике
Србије, једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији
Републике Србије и интернет страници предузећа;
- да спроведе поступак складу са законом о јавним предузећима: по истеку
рока за подношење пријава отвори и прегледа све приспеле пријаве и
поднете доказе; састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак; достави кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак
писано обавештење најмање осам дана пре отпочињања изборног
поступак; састави списак кандидата који испуњавају услове за именовање и
да међу њима спроведе изборни поступак оцењивањем стручне
оспособљености, знања и вештина према прописаним мерилима за
именовање директора; и
- да, ранг листу, са највише 3 најбоље рангирана кандидата, са бројчано
исказаним и утврђеним резултатима према мерилима, заједно са
записником о изборном поступку, достави Надзорном одбору предузећа.
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Достављену ранг листу и записник Комисије за именовање, Надзорни одбор
ЈП “Рзав”, заједно са својим предлогом, доставља оснивачима који доносе Решење о
именовању директора.
Решење о именовању директора је коначно кад сви оснивачи донесу Решење
о именовању истог кандидата.
Уколико било који од оснивача не именује кандидата кога су именовали остали
оснивачи, или уколико након спроведеног поступка јавног конкурса, Комисија за
именовање утврди да ни један кандидат не испуњава услове за именовање,
спровешће се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаном овим Статутом
и Законом о јавним предузећима у року од 30 дана од дана када је Комисија
утврдила да ниједан кандидат не испуњава услове за именовање.
Члан 42.
Директор јавног предузећа:
1) представља и заступа јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада јавног предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и
одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и
одговоран је за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке надзорног одбора;
9) бира извршне директоре;
10) бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији
је једини власник јавно предузеће;
11) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са
законом којим се уређују радни односи;
12) доноси акт о систематизацији;
13) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом
јавног предузећа.
Члан 43.
Директор Предузећа за свој рад одговара Надзорном одбору и оснивачима.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и
разрешењем.
Оставка директора се подноси оснивачима (скупштинама општина Ариља,
Пожеге, Лучана, Горњег Милановца и скупштини града Чачка) у писаној форми.
Предлог за разрешење директора Предузећа може поднети Надзорни одбор
Предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним
разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору да се
изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење у року од 20 дана од дана
достављања решења.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за
разрешење и утврди потребне чињенице Надзорни одбор предлаже оснивачу
доношење одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити
управни спор.
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Члан 43.а
Директор се разрешава пре истека периода на који је именован уколико:
1) у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора јавног
предузећа из члана 25. Закона о јавним предузећима;
2) јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм
пословања у роковима прописаним чланом 59. Закона о јавним предузећима;
3) се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и
поступања супротног пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и
извршавању одлука и организовању послова у јавном предузећу, дошло до
знатног одступања од остваривања основног циља пословања јавног
предузећа, односно од плана пословања јавног предузећа;
4) се утврди да делује на штету јавног предузећа кршењем директорских
дужности, несавесним понашањем или на други начин;
5) извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде
негативан;
6) у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или
безусловну казну затвора;
7) у другим случајевима прописаним законом.
Члан 43.б
Директор може бити разрешен пре истека периода на који је именован
уколико:
1) јавно предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаном
чланом 63. Закона о јавним предузећима;
2) јавно предузеће не испуни планиране активности из годишњег, односно
трогодишњег програма пословања;
3) јавно предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине
утврђене програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности
на измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4) јавно предузеће не спроводи усвојен годишњи, односно трогодишњи
програм пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање из
члана 66. Закона о јавним предузећима;
5) јавно предузеће врши исплату зарада без овере образаца из члана 66.
Закона о јавним предузећима;
6) не примени предлоге комисије за ревизију или не примени
рачуноводствене стандарде у припреми финансијских извештаја;
7) јавно предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног
ревизора;
8) не извршава одлуке надзорног одбора;
9) у другим случајевима прописаним законом.
Члан 43.в
Суспензија директора: Уколико у току трајања мандата против директора
буде потврђена оптужница, орган надлежан за именовање директора јавног
предузећа доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.
На сва питања о суспензији директора сходно се примењују одредбе о
удаљењу са рада прописане законом којим се уређује област рада.
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Члан 44.
Вршилац дужности директора може се именовати до именовања директора
јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити
дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности
директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање
директора јавног предузећа из члана 25. Закона о јавним предузећима.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор
јавног предузећа.
Орган надлежан за именовање директора Предузећа именује вршиоца
дужности директора, у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован,
због подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне способности директора.
Члан 45.
Уколико се у редовној процедури не изабере директор или из другог разлога
директор буде спречен да обавља своју функцију, Надзорни одбор предузећа може
именовати вршиоца дужности директора, о чему ће обавестити осниваче.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи
од једне године.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање
директора јавног предузећа

X ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 46.
Предузеће је дужно да делатност од општег интереса, за које основано,
обавља на начин којим се обезбеђује уредно, континуирано и квалитетно пружање
услуга грађанима и другим субјектима и развија и унапређује обављање делатности
од општег интереса.
Члан 47.
У случају поремећаја у пословању Предузећа оснивачи су обавезни да
предузму мере прописане Законом, а којима ће обезбедити услове за несметано
функционисање Предузећа у обављању делатности за које је основано.
У случају поремећаја или прекида у пружању услуга услед више силе или
других разлога које предузеће није могло да предвиди, а ни спречи, уз обавезу да
одмах предузме мере за отклањање узрока поремећаја, односно прекида или на
други начин обезбеди пружање услуга. Предузеће је обавезно да истовремено о
томе обавести оснивача.
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Члан 48.
Ради обезбеђивања заштите опшег интереса у делатностима за које је
Предузеће основано надлежни орган оснивача даје сагласност на:
1) статут Предузећа;
2) давања гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења
за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
3) тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.);
4) располагање (прибављање и отуђење) имовином предузећа веће
вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег
интереса.
5) акт о општим условима за испоруку производа и услуга;
6) одлуке о повећању и смањењу капитала и покрићу губитака у пословању
7) дугорочне и средњорочне планове рада и развоја
8) годишњи програм пословања за сваку календарску годину.
9) улагање капитала;
10) статусне промене;
11) акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама,
као и на програм и одлуку о својинској трансформацији;
12) друге одлуке, у складу са Законом којим се уређује обављање делатности
од општег интереса и оснивачким актом.

XI ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 49.
Чланови Надзорног одбора за свој рад одговорни су оснивачима који су их
именовали.
Члан 50.
Директор Предузећа је одговоран за резултате пословања и законитост рада
Предузећа и за свој рад одговара Надзорном одбору и оснивачима.
Директор одговара
прекорачењем овлашћења.

за

штету

нанету

несавесним

пословањем

и

Члан 51.
Појединачни акти, које доносе органи и овлашћена лица, морају бити у
сагласности са Законом, одлукама оснивача, Статутом и другим актима Предузећа.
XII УЧЕШЋЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВЉАЊУ
Члан 52.
Запослени у Предузећу учествују у управљању Предузећем у складу са
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Законом, Колективним уговором, овим Статутом и осталим општим актима
Предузећа.
Jедан члан Надзорног одбора je представник запослених у предузећу из реда
запослених a предлаже се на начин утврђен Статутом предузећа по спроведеном
изборном поступку унутар предузећа.
Кандидата за учешће у изборима из реда запослених може предложити
најмање 15 радника или репрезентативни синдикат на нивоу предузећа уз
приложени потписани списак радника односно чланова синдиката који подржавају
предложеног кандидата.
Утврђивање листе кандидата, проверу статутом предвиђених услова које
кандидат мора да испуњава, гласање о предложеном кандидату за представника
запослених у Надзорном одбору као и именовање комисије за спровођење избора на
нивоу предузећа организује синдикална организација предузећа.
Комисија за спровођење избора на нивоу предузећа има три члана од којих је
један обавезно представник синдиката.
Кандидат за члана Надзорног одбора представника запослених у предузећу
мора испуњавати услове предвиђене чланом 32.Статута.
Председника и чланове Надзорног одбора именују и разрешавају Скупштине
оснивача на период од четири године, под условима, на начин и по поступку
утврђеном Законом, с тим да се један члан именује из реда запослених на начин
утврђен Статутом предузећа.
XIII ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 53.
Пословном тајном сматрају се подаци утврђени одлуком Надзорног одбора и
директора чије би саопштавање неовлашеном лицу било противно пословању
Предузећа и на тај начин штетило његовом пословном угледу и интересима.
Као пословна тајна не могу се утврдити подаци који су по Закону јавни или
подаци о кршењу Закона, добрих пословних обичаја и начела пословног морала.
О Одлуци из става 1. овог члана обавештавају се оснивачи, чланови
Надзорног одбора, директор, као и запослени.

Члан 54.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци чије би саопштавање
неовлашћеном лицу, због њихове природе и значаја било противно интересима
Предузећа.
XIV САРАДЊА ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА СА СИНДИКАТОМ
Члан 55.
Органи Предузећа су дужни да омогуће деловање организације синдиката у
складу са њеном улогом и задацима, на начин утврђен Законом, Колективним
уговором и општим актима Предузећа.
Члан 56.
Репрезентативном

синдикату

се

по

правилу

достављају

позиви

са
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материјалом за седницу Надзорног одбора када се расправља о питањима од
значаја за економски и социјални положај запослених, као и одлуке Надзорног
одбора о тим питањима.
Члан 57.
Запослени у Предузећу имају право на штрајк у складу са Законом којим се
уређују услови за организовање штрајка, актом оснивача о минимуму процеса рада и
колективним уговором.
XV ЈАВНОСТ РАДА И ИНФОРМИСАЊЕ
Члан 58.
Предузеће је обавезно да благовремено, истинито и потпуно информише
осниваче и кориснике услуга, о свом раду пословању и развојним програмима, а
посебно о сметњама и прекидима у пружању услуга које су настале или ће настати у
вршењу своје делатности.
Обавештење ће се вршити преко средстава јавног информисања или на други
пригодан начин.
Члан 59.
Органи предузећа су дужни да обезбеде јавност рада и редовно,
благовремено, потпуно и истинито информисање запослених о свом раду и
пословању Предузећа, а нарочито о развојним плановима и њиховом утицају на
економски и социјални положај запослених, кретању и променама зарада, заштити и
безбедности на раду и мерама за побољшање услова рада, расподели добити,
статусним променама и промени облика Предузећа.
Обавештење запослених остварује се објављивањем информација на
огласној табли Предузећа, путем службених обавештења, радних састанака и на
други погодан начин.

XVI ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 60.
Предузеће је дужно да предузима потребне мере заштите на раду,
безбедности имовине и заштите и унапређења радне и животне средине, у складу са
Законом.
Предузеће је дужно да у обављању делатности обезбеђује потребне услове за
заштиту и унапређивање животне средине и да спречава узроке и отклања
последице које угрожавају животну средину.
Начин обезбеђења услова из става 1.овог члана, утврђује Предузеће, у
зависности од утицаја делатности које обавља на животну средину.
Органи предузећа и запослени дужни су да организују обављање делатности
на начин који осигурава безбедност на раду, као и да спроведе потребне мере
заштите на раду, безбедности имовине и заштите и унапређења животне средине
као и послове планирања одбране и одбрандбених припрема.
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XVII ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 61.
Статут је основни општи акт Предузећа.
Поред Статута у Предузећу се доносе и следећа општа акта:
- Појединачни Колективни уговор,
- Правилнико о унутрашњој организацији и систематизацији послова и
радних задатака,
- Правилник о заштити на раду,
- Правилник о јавним набавкама,
- Пословник о раду Надзорног одбора,
- Правилник о рачуноводству.
Поред општих аката из става 1. овог члана у Предузећу се по потреби доносе
и друга општа акта у складу са Законом.
Члан 62.
Општа акта Предузећа не могу бити у супротности са Законом и овим
Статутом.
Измена и допуне општих аката врше се по поступку за њихово доношење.
Члан 63.
Општа акта ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли предузећа.
Члан 64.
Општа акта не могу имати ретроактивно дејство, осим у случајевима
предвиђеним Законом.
Члан 65.
Тумачење општег акта даје орган надлежан за његово доношење.
XVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 66.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут предузећа бр.
93/2006 од 07.09.2006. године .
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Органи предузећа (Надзорни одбор и директор) настављају са радом до
именовања нових, у складу са Законом о јавним предузећима, Одлуком о оснивању
и овим Статутом.
Члан 67.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Предузећа.
Статут предузећа се објављује по добијању сагласности свих оснивача на
исти.
Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснадбевање
“Рзав” Ариље
Број: ________, дана _________ године

Председник
Надзорног одбора,

_______________

JP Direkcija za izgradnju Požega
u likvidaciji
Finansijski izveštaji za 2018. godinu
i
Izveštaj nezavisnog revizora

JP Direkcija za izgradnju Požega u likvidaciji

Sadržaj

Izveštaj nezavisnog revizora
Finansijski izveštaji:
Bilans stanja
Bilans uspeha

JP Direkcija za izgradnju Požega u likvidaciji

Izveštaj nezavisnog revizora
ORGANIMA UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA
JP Direkcija u izgradnju Požega u likvidaciji

Uvod
Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja JP Direkcija za izgradnju požega u likvidaciji
(u daljem tekstu “Preduzeće”) koji obuhvataju izveštaj o finansijskom položaju (bilans stanja) na
dan 31. decembra 2018. godine i odgovarajući izveštaj o ukupnom poslovnom rezultatu (bilans
uspeha), kao i pregled značajnih računovodstvenih politika. .

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja
u skladu sa Pravilnikom o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja
pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica, računovodstvenim
propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao
neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze,
nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije.
Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se
pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u
razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom
prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u
finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika,
revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih
izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali
ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe
uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti
računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije
finansijskih izveštaja.

JP Direkcija za izgradnju Požega u likvidaciji

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za
izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

Osnov za mišljenje sa rezervom
Preduzeće nije izvršilo popis imovine i obaveza u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima
popisa i usklađivanja knjigovodstvenog saa stvarnim stanjem.
Preduzeće nije izvršilo obračun amortizacije osnovnih sredstava. Nismo bili u mogućnosti da
utvrdimo efekat na finansijske izveštaje.
Nad Preduzećem je dana 28.03.2017. godine pokrenut postupak likvidacije, koji do dana
izdavanja ovog izveštaja još uvek nije okončan.
Iz tog razloga izvesno je da Preduzeće neće nastaviti poslovanje, u skladu sa načelom
kontinuiteta (Going Concern princip).

Mišljenje sa rezervom
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, osim efekata opisanih u pasusu
Osnov za mišljenje sa rezervom, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položajPreduzeća
na dan 31. decembra 2018. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja za godinu koja se završava na taj
dan, u skladu sa Pravilnikom o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u
pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica i računovodstvenim propisima
Republike Srbije.

Beograd, 18.04.2019. godine

Ovlašćeni revizor
Gordan Ekmečić

