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 I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

 

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “РАДНИК“ 

Седиште:МАРШАЛА ТИТА 186, СИВАЦ 

Претежна делатност:САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ 

Матични број:08005052 

ПИБ:100263679 

Надлежно министарство:ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ/ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЛА 

 

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: (описати делатности за које је јавно 
предузеће/друштво капитала регистровано) 

Основна делатност ЈКП ,,Радник“ Сивац је водоснадбевање тј. Сакупљање, 
пречишћавање и дистрибуција воде. 

Споредне делатноси: 

- Одржавање јавне чистоће (изношење и депоновање смећа и фекалија, чишћење 
јавних површина, уклањање угинулих животиња са јавних површина) 

- Одржавање комуналних објеката (пијаце,капеле гробља и депоније смећа)и 

- Погребне услуге (сахране, продаја гробне опреме и превоз) 
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Годишњи/трогодишњи програм пословања: (навести датум усвајања програма 
пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама 
годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника) 

 

Годишњи програм пословања ЈКП „Радник“ усвојен је.20.12.2021. године (Службени лист 
општине Кула број: 13/19 и 10/21) 

 

 

 

 

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

Пословање од продаје производа и услуга основне делатности предузећа(сакупљање, 
пречишћавање и дистрибуција воде) у периоду од 01.01.-31.03.2022.није било у оквирима 
планираног планом и програмом пословања за 2022.годину услед завршених услуга за које 
није извршено фактурисање-поверени послови , те су приходи били мањи од очекиваних 
Такође због адаптације управне зграде која је добрим делом рађена у првом кварталу 
расходи су  већи, као и због  припреме основних средстава возног парка. 

 

1. БИЛАНС УСПЕХА 

Очекивани приход  за период 01.01-31.03.2022.није у оквирима планираног планом и 
програмом пословања због адаптације управне зграде као и  припреме основних 
средстава возног парка.   

2. БИЛАНС СТАЊА 

Приказ укупног имовинског стања предузећа на дан 31.03.20202 је у оквирима планираног 
програмом пословања. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно 
образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.) 

 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Трошкови запослених за период 01.01.-31.03.2022. по свим позицијама не одступају од 
планираног програмом пословања за 2022.годину. 
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5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

За период од 01.01-31.03.2022.године је у складу са планом и програмом пословања за 
2022.годину. 

 

 

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

 Промена цена производа и услуга у периоду 01.01-31.03.2022.године није било. 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

Реализована динамика не одступа од планиране по програму пословања за 2022.годину 

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Средства за посебне намене по програму пословања не одступају од планираног. 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.) 

 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

 

 У периоду од 01.01-31.03.2022.године дошло до благог  поремећаја у пословању ЈКП 
,,Радник” због адаптације управне зграде,    трошка око улога у основна средства возног 
парка, као и ванредне ситуације изазване светцком  кризом. 

 

 

 

 

 

 

Датум; 26.04.2022.                                                                                    
                                                                                                                          Потпис и печат 
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