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ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
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Варварин, Јул 2022, 



I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Варварин“ Варварин 

Седиште: Варварин 

Претежнa делатност: 3600 

Матични број: 07218281 

ПИБ :101144012 

Надлежни орган: СО Варварин 

Јавно комунално предузеће „Варварин“ из  Варварина основано је 

Одлуком Скупштине општине Варварин број: 023 – 15/89 – 02 од 

27. 11. 1989. године, као правни следбеник  Комуналнe радне организације„Варварин“ из 

 Варварина, која је основана 28.02.1972.године. 

Седиште предузећа је у Варварину,  ул. Јухорска бб, 

Тржни центар, Ламела 5 

Предузеће има својство правног лица са правима, обавезама и 

одговорностима утврђеним Законом о Јавним предузећима, Одлуком о 

оснивању Јавног предузећа и Статутом. 

За обавезе настале у правном промету, предузеће одговара свом 

својом имовином. 

Предузеће послује средствима у државној својини. 

Основне делатности предузећа су: 

 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће; 

 Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности; 

 Вашарске активности и активности забавних паркова; 

 Пијачне активности; 

 Погребне и пратеће активности; 

 Уређење и одржавање паркова, зелених површина и других јавних површина; 

 Одвођење отпаднихвода; 

Као допунском делатношћу предузеће се бави: 

 Одржавањем и изградњом водоводних и канализационих мрежа; 

 Другим грађевинским радовима у нискоградњи; 

 Одржавање путева и улица; 

 Зимско одржавање путева и улица. 

 

 

 

 

 
 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

 

У протеклом периоду ЈКП „Варварин“ Варварин је изводило радове на 

зимском одржавању путева и улица у свим Месним заједницама општине 

Варварин. 

ЈКП „Варварин“ Варварин је изводило и следеће радове: 

Орезивање липа у улици Лоле Рибара у Варварину, насипање путева у МЗ 

Орашје, насипање улица у МЗ Доњи Катун, ископ канала и одвоз земље у МЗ 

Мала Крушевица, испорука шљунка на гробљу у МЗ Обреж, чишћење канала 

и постављање пропуста у МЗ Горњи Крчин, насипање улица у МЗ Обреж, 

насипање путева и улица у МЗ варош Варварин, насипање путева и улица у 

МЗ Доњи Катун, уклањање наноса са пута и ископ одводног канала у МЗ 

Тољевац, насипање путева и улица у МЗ Горњи Катун, насипање и равнање 

путе према градској депонији, уклањање наноса са пута и насипање путева у 

МЗ Мареново, насипање улица у МЗ варош Варварин, насипање путева и 

улица у МЗ Карановац, уклањање земље са дела улице у МЗ Доњи Катун, 

насипање улица у МЗ варош Варварин, равнање улица у МЗ варош Варварин, 

насипање путева и улица у МЗ Орашје, насипање путева и улица у МЗ 

Залоговац, реконструкција тротоара у улици Лоле Рибара у Варварину, 

насипање путева у МЗ Суваја, насипање путева и улица у МЗ Бошњане и 

постављање пропуста, уређење простора око зграде у Расаднику, насипање и 

равнање путева у МЗ Доњи Катун, постављање играчака на дечијем 

игралишту у центру Варварина, изградња водоводне мреже у насељеном 

месту Бошњане у дужини од 1333 м, равнање и насипање улица у Расаднику, 

равнање и насипање улица у МЗ Село Варварин, равнање терена у центру 

села Бошњане, равнање пољског пута у МЗ Бошњане, равнање и насипање 

путева у МЗ Мареново, ископ канала и насипање пута у Брестарцу, чишћење 

нансоса са пута у МЗ Мала Крушевица, равнање пута у МЗ Орашје, насипање 

путева и улица у МЗ Бачина, насипање улица у МЗ Горњи Катун, насипање 

путева иулица у МЗ Избеница, равнање путева и улица у МЗ Бачина, 

насипање путева у МЗ Избеница, насипање путева и уклањање шута код 

цркве у МЗ Парцане, уређење платоа испред Месне канцеларије у МЗ 

Карановац, насипање путева у МЗ Избеница, израда пропуста у МЗ Бачина, 

равнање и насипање путева у МЗ Тољевац, равнање платоа код базена СЦ 

Темнић у Варварину, чишћење локалне депоније, изведени радови на 

изградњи канализационе мреже у МЗ Маскаре у дужини од 850 м, изградња 

водоводне мреже у МЗ Бачина у дужини од 851.73 м,  

 

 

 



кошење скверова, посађено је цвеће у варош Варварину, кошење и уређење 

центра села у Орашју, рад трактора са тарупом у МЗ Обреж, изградња 

канализационог вода на игралишту у МЗ варош Варварин, крпљење ударних 

рупа на територији општине Варварин, редовне активности на прикључењу 

корисника на водоводну и канализациону мрежу као и уређење града. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. БИЛАНС УСПЕХА 

Биланс успеха је приказан за период 01.01.2022-30.06.2022. 

На ознаци АОП 1001 приказани су пословни приходи који су реализовани у износу 

Од 50.679.226,00 динара у односу на планираних 57.685.000,00 динара.  Што се тиче 

расхода из редовног пословања, они су реализовани у износуод 88% 

У односу нa план за перид 01.01.-30 06.2022. године приказано по следећим 

расходима: АОП 1015 трошкови материјала и електричне енергије , реализација је 

26.047.000,00 динара у односу на планираних 28.795.000,00 динара АОП 1017 трошкови 

зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовано је 7.958.097 динара у односу 

на10.250.000 динара планираних АОП 1022 трошкови производних услуга реализација је 

1.825.296,00 динара у односу на план за период 01.01-30.06.2022.који износи 2.800.000,00 

динара; АОП 1024 нематеријални трошкови реализациј а је 3.546.379,00 динара  у односу 

на 3.000.000,00 динара што је план за период 01.01-22.-30.06.2022. 

АОП-104 3 Укуни приходи износе 51.271.340,00 динара а Укупни расходи AOП 1044   су  

49.798.000,00 динара –  добитак пре опорезивања AOП 1045 je 1.473.340,00 динара, a 

након пореза на добит у износу 221.000,00 динара. Нето добит je 1.252.340,00 динара. 
 

1А БИЛАНС СТАЊА 

Што се тиче биланса стања, приказан  на дан 30.06.2022. године 

Актива je 79.346.000,00 динара, на АОП 002 јe стална имовина реализација је 

40.649.000,00 динара. 

Сталну имовину чине: нематеријална имовина, некретнине, постројења и 

опрема, дугорочни финансијски пласмани, као и дугорочна потраживања. 

 

 

Грађевински објекти су приказани на АОП 010  реализација 9,341.000,00 динара за период 

01.01.-30.06.2022.  

Постројења и опрема су приказани на АОП 011, при чему је реализација 30.599.000,00 

динара. 

Што се тиче обртне имовине, на АОП 030 приказана је реализација у износу од 

38.697.000,00 динара eкваленти и готовина , АОП 0057 су реалиовани у износу од 

3.522.000,00 динара. 

У пасиви jе приказан државни капитал, АОП 0401 у износу од 27.150.000,00 динара 

Укупнa ПАСИВА је приказана на АОП 0456 износи 79.346.000 динара. 

 

 

 

1Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

Укупни приливи из пословних активности– АОП 3048 зa 01.01.-30.06,2022. 

године су 59.750.000,00 динара, а одливи готовине за исти период, АОП 3049 су 

64.111.000,00 динарa, а на крају обрачунског периода, АОП3055 за период 01.01-

30.06.2022. године је 3.522.000,00 динара. 

Што се тиче реализације трошкова запослених за период 01.01.-30.06,.2022. 

године маса нето зарада је 7.005.000,00 динара-  маса бруто 1 зарада, - 9.573.000,00 динара 

маса бруто 2 зарада, реализација -11.118.000,00 динара Трошкови за раднике на 

привременим и повременим пословима су у износу од 4.539.000,00 динара. 

 



 

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

На дан 30.06.2022. године броj запослених на неодређено време је 24 радникa и 2 

запосленa  на одређено време. 

 

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

Цене услугa предузећа за 2022. годину су одређене Одлуком о ценама за 

обављањa стручних послова Јавног комуналног предузећа и нису повећаване .  

 

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

Од укупно планираних 8.500.000,00 динара реализованe субвенције су у износу од 

6.933.600,00 динара на име куповине опреме и то: 

- Камион цистерна за пијаћу воду и прање улица--6.474.600,00 дин са ПДВ-ом 

- Пумпа 22 l/s са пратећом опремом и ормарићем--459.000,00 дин са ПДВ-ом 

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Код средставa за посебне намене, планирана је репрезентација за период 01.01- 

30.06.2022.године у износу од 250.000,00 динара а реализација је 360.000,00 динара. 

 

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

На дан 01.01.-30.06.2022. године, стање на текућим рачунима код пословних банака и у 

благајни је било 3.522.369,00 динара.              

 

11. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И 

ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА 

ПОТРАЖИВАЊА 

Бруто потраживања  предузећа за извршене услуге износе  23.269.000,  динара 

Бруто обавезе на дан 30.06.2022. године износе  19.119.053,00 динара 

 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

 

Пословање Јавног комуналног предузећа у периоду 01.01.-30.06.2022. године се одвијало у 

складу са Програмом пословања предузећа. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         ЈКП „Варварин“ Варварин 

 

                                                                                                                 Потпис и печат 

 

 

                                                                                                     ___________________________ 
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