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ЈКП „КОМУНАЛAЦ“ БАБУШНИЦА 

 

 

 

II ИЗМЕНA И ДОПУНA  

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ БАБУШНИЦА ЗА 2021 ГОДИНУ 

 

Пословно име: ЈКП „ Комуналац „ Бабушница 

Седиште: ул 7 јули 20, Бабушница 

Претежна делатност: 3600 

Матични број: 07328389 

ПИБ: 100 325 445 

Надлежна филијала управе за трезор: Пирот 

Надлежна организациона јединица 

 локалне самоуправе: Скупштина општине Бабушница 

 

 

Годишњи Програм пословања предузећа за 2021 г  бр 1257/2 од 27.11.2020 

год на који је Скупштина општине Бабушница својим решењем бр 352-

59/2020-2 од 18.12.2020 дала сагласност и прва измена и допуна годишњег 

програма пословања ЈКП „Комуналац“ Бабушница, број 239/2 од 18.03.2021 

на коју је Скупштина општине Бабушница својим решенјем број 023-3/2021-2 

од 26.03.2021 дала сагласност . 

 
 

 

 
 

 
Бабушница , јул 2021 
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ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗEЋА ЗА 2021 ГOДИНУ 

 
Јавно комунално предузеће Комуналац Бабушница као и сва остала комуналана 

предузећа имају своју специфичност, где оснивач има директан утицај на пословну 

политику предузећа, па сходно томе пословање предузећа се уређује следећим Законским 

актима, 

 Закон о Јавним набавкама, 

 Закон о комуналним делатностима, 

 Закон о водама 

 Закон о сахрањивању и гробљима 

 Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 

 Одлука о усклађивању ЈКП Комуналац Бабушница са Законом о Јавним 

предузећима 

 Одлука о водоводу и канализацији на територији Општине Бабушница 

 Одлука о одржавању чистоће и комуналном уређењу на територији општине 

Бабушница 

 Одлука о јавном градском и приградском саобраћају 

 Статут ЈКП Комуналац Бабушница 

 Правилник о Раду у ЈКП Комуналац Бабушница 

На основу свих напред наведених аката ЈКП Комуналац Бабушница обавља 

следеце делатности 

1,Снабдевање водом за пиће 

2,Пречишћавање и одвођење атмосферских вода и отпадних вода 

3,Управљање комуналним отпадом 

4,Управљање гробљима и погребним услугама 

5,Управљање пијацима 

6,Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

7,Одржавање зелених површина 

8,Градски и приградски превоз путника 

9,Управљање јавним површинама, 

10,Зимско одржавање локалних путева, 

11,Одржавање уличне расвете 

12,Остале дселатности од општег значаја, 
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II ИЗМЕНA И ДОПУНA  ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ 

БАБУШНИЦА ЗА 2021 

У Програму пословања предузећа за 2021 г. бр 1257/2 од 27.11.2020 год на који је 

Скупштина општине Бабушница својим решењем бр 352-59/2020-2 од 18.12.2020 г дала 

сагласност и прве измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Бабушница, 

број 239/2 од 18.03.2021 г на који је Скупштина општине Бабушница својим решењем бр 

023-3/2021-2 од 18.03.2021г дала сагласност , мењају се следеће позиције: 

 

 У тачки 7. План прихода и расхода у 2021 години , у ставу првом , износ 

125.009.000,00 мења се износом 137.259.000,00 ,износ 120.505.000,00 дин мења се износом 

131.530.000,00 износ 4.504.000,00 ,мења се износом 5.729.000,00.  

  

У табели план прихода за 2021, мењају се , 

После ред.бр 4, додаје се ред.бр. 4а, к-то 611301 Летње одржавање локалних 

путева, у колони 6, додаје се износ 7.350 у колони  7 додаје се износ 12.250 

На редном броју 8 к-то 611350 Текуће одржавање водоводне мреже износ 1.150,  у 

колони 7 мења се износом 1.968, 

На редном броју 9 к-то 61135 Текуће одржавање канализационе мреже износ 1.250,  

у колони 7 мења се износом 432. 

 

У табели план расхода за 2021, мења се, 

После редног броја 21, додаје се р бр 21а,к-то 532901 Трошкови летњег 

опдржавања путева-, уколони 6. додаје се износ 6.615, у колони  7 додаје се износ 11.025, 

 

 (Напомена: У табелама план прихода и расхода за 2021 г , у колонама 4, 5 6 и7 сви 

износи су исказани у хиљадама динара па самим тим и ови износи који се мењају овом 

изменом  исказани су у хиљадама динара.) 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „ КОМУНАЛАЦ“ ЗА 2021 Г 

 

 

 Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2021 г условљене су 

новим пословним активностима који су настали након усвајања Програма 

пословања предузећа за 2021 г. и Прве измене програма пословања , од стране 

Скупштине општине Бабушница. 

  

1,На основу указане потребе ЈКП Комуналац Бабушница је урадио Програм 

летњег одржавања путева за 2021  , број 762/5 од 07.07.2021. године ,  Овим 

програмом предвиђена су средства у износу од 12.250.806,00 дин са ПДВ-ом. 

Динамиком реализације програма летњег одржавања путева предвиђено је 

да  све активности предвеђене по овим програмом буду реализоване до краја ове 

године. 
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2. Програмом пословања за 2021 г број запошљених , трошкови зараде и 

накнаде зарада и друга примања радника планирана су на број запошњених у 

децембру 2020 г. Током 2021г имаћемо природан одлив радника по основу одласка 

у пензију како оних који су у сталном радном односу тако и оних који су 

ангажовани по основу Уговора о раду на одређено време. На њихова места биће 

примљени нови радници по основу Уговора на одеђено време и на основу Уговора 

на неодређено време али уз предходну сагласност оснивача.Оваква динамика радне 

снаге мења однос између старозапошљених на дан 31.12.2020 и новозапошљених 

на задњи дан у месецу за који се прави обрачун зарада.Динамика запошљавања 

дата је у табели 8, која је саставни део ове измене. Промена структуре радника 

између старозапошљених и ново запошљених неминовно намеће потребу 

прерасподеле већ опредељених средстава за зараде и накнаде зарада радника.Ова 

прерасподела неће довести до повећања већ планираних средстава за зараде 

радника већ ће само утицати на промене структуре већ опредељених средстава. Ова 

прерасподела средстава дата је у  прилогу 9. зараде радника, који су саставни део 

ове измене Програма. 

  

  

  

У Бабушници , 07.07.2021              Директор  Председник надзорног одбора 

Број: 762/2                        Марко Станисављевић        Јовица Видановић 

 

 

СО Бабушница , решењем бр 352-58/2021-2 од 16,07,2021 дала сагласност, 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


