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ЈКП „КОМУНАЛAЦ“ БАБУШНИЦА 

 

 

V 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, 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, Друга измена и допуна 

годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ Бабушница, број 762/2 од 07.07.2021 на 

коју је Скупштина општине Бабушница својим решењем број 352-58/2021-2 од 16.07.2021 
дала сагласност , Трећа измена и допуна годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ 

Бабушница, број 889/2 од 04.08.2021 на коју је Скупштина општине Бабушница својим 

решењем број 352-67/2021-2 од 17.08.2021 дала сагласност и Четврта измена и дипуна 
програма пословања ЈКП „Комуналац“ Бабушница за 2021 г, број 1134/2 од 06.10.2021на 

коју је Скупштина општине Бабушница својим решењем број 352-81/2021-2 од 15.10.2021 

дала сагласност. 
 

 
Бабушница, децембар 2021 
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ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ V 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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V 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 , 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 , друге измене и допуне Програма пословања 

ЈКП „Комуналац“ Бабушница, број 762/2 од 07.07.2021 г на који је Скупштина општине 

Бабушница својим решењем број 352-58/2021-2 од 16.07.2021 дала сагласност, треће 

измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“Бабушница за 2021 г, на који је 

Скупштина општине Бабушница својим решењем бр 352-67/2021-2 од 17.08.2021 дала 

сагласност и четврте измена и дипуна програма пословања ЈКП „Комуналац“ Бабушница 

за 2021 г, број 1134/2 од 06.10.2021 на коју је Скупштина општине Бабушница својим 

решењем број 352-81/2021-2 од 15.10.2021 дала сагласност, мењају се следеће позиције: 
 

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

163.353.000,00 мења се износом 163.853.000,00 ,износ 152.030.000,00 дин мења се износом 

163.133.000,00 износ 11.323.000,00 ,мења се износом 720.000,00 
  

У табели план прихода за 2021, мењаја се , 
 
На редном броју 5 к-то 611310 Зимско одржавање локалних путева,  у колони 7 

износ 2.000 мења се износом 2.500, 
 

У табели план расхода за 2021, мења се, 
 
После редног бр 36 додаје се ред бр 37 к-то 570800 Неотписана вредност 

некретнина пренета без накнаде, у колони 7 додаје се износ 11.103,  
 

 (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 V ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „ КОМУНАЛАЦ“ ЗА 2021 Г 
 

 
 Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2021 г условљене су 

новим пословним активностима које су настали након усвајања Програма 

пословања предузећа за 2021 г. 
 1.Опредељена средства по програму за 2021 г за зимско одржавање 

локалних путева у износу од 2.000.000,00 динара утрошена су у периоду од 
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1.јануара до 30 априла 2021г. Програм зимског одржавање локалних путева за 

зимску 2021/2022 , у 2021 г. предвиђа набавку соли и каменог агрегата за посипање 

локалних путева као и одржавање истих у износу од 500.000,00 динара. Из напред 

наведеног намеће се потреба измене Програма пословања за 2021 г , на позицији 

Зимског одржавања путева са 2.000.000,00 дин на 2.500.000,00 дин. 
 2.Закључком општинског Већа општине Бабушница,број 463-26/2021-3 од 

13,07,2021 г , наложено је индирекним буџетским корисницима да након доношења 

Одлуке од стране Надзорног одбора искњиже из својих пословних књига имовину 

која се налази у јавној својини општине, како би општина Бабушница након тога 

исту укњижила у своје пословне књиге. 
 Поступајући по Закључку општинског већа , Надзорни одбор ЈКП 

Комуналац Бабушница је донео Одлуку бр 1012/3 од 13.09.2021 којом се искњужује 

имовиа из пословних књига , која је у јавној својини Општине Бабушница. Ова 

пословна промена повећава трошкове у висини неотписане вредности 

непокретности дате без надокнаде. Износ неотписане вредности непокретности у 

јавној својини општине Бабушница је 11.103.461,00 динара.  
   

  
У Бабушници , 22.12.2021         Директор          Председник надзорног одбора 
Број: 1532/2                   Марко Станисављевић                        Јовица Видановић 
 
 
 

 
 

 
 
  


