
Инфпрмација 
п степену усклађенпсти планираних и реализпваних активнпсти на пснпву Извештаја 

п реализацији Прпграма ппслпваоа ЈКП''Срем-Мачва'', Щабац за перипд 01.01-
30.06.2020. гпдине 

 

 

I ПСНПВНИ СТАТУСНИ ППДАЦИ 

 

Ппслпвнп име: Јавнп кпмуналнп предузеће Регипнална деппнија „Срем-Машва“ Шабац 

Седищте: Хајдук Вељкпва бб, Шабац 

Претежна делатнпст: 38.21 Третман и пдлагаое птпада кпји није ппасан 

Матишни брпј: 20768274 

ПИБ: 107174776 

Надлежнп министарствп: Министарствп защтите живптне средине  

Јавнп кпмуналнп предузеће „Срем-Машва“ је усвпјила Прпграм ппслпваоа за 2020. гпдину на 

седници Надзпрнпг пдбпра предузећа ппд брпјем 320-1/19 пд 02.12.2019 гпдине.  Прпграм 

ппслпваоа је усвпјен на седници Скупщтине грaда Шапца 02.12.2019. гпдине, а сагласнпст је 

пбјављена  у ''Сл. листу града Шапца''. 

Исти Прпграм је усвпјила Скупщтина града Сремска Митрпвица на седници 23.12.2019. гпдине, 

ппд брпјем 023-165/2019-I а сагласнпстје пбјављена  у ''Сл. листу града Ср. Митрпвица''. 

Претежна делатнпст предузећа је 38.21 Третман и пдлагаое птпада кпји није ппасан. Ппред 

наведене делатнпсти предузеће је регистрпвалп и следеће пстале делатнпсти: 

-35.21 Прпизвпдоа гаса 

-38.11 Сакупљаое птпада кпји није ппасан 

-38.32 Ппнпвна упптреба разврстаних материјала 

-39.00 Санација,рекултивација и друге услуге у пбласти управљаоа птпадпм 

-49.41 Друмски превпз терета 

-52.10 Складищтеое 

-52.24 Манипулација теретпм 

-52.29 Остале пратеће активнпсти у сапбраћају 

-70.22 Кпнсултантске активнпсти у вези са ппслпваоем и псталим управљаоем 

-74.20 Технишкп испитиваое анализе  

-74.90 Остале струшне, наушне и технишке делатнпсти 

 

Предузеће пбавља ппслпве сппљнп тргпвинскпг прпмета из пквира регистрпване делатнпсти. 

Предузеће мпже, без уписа у регистар, да пбавља и друге делатнпсти кпје служе пбављаоу 

делатнпсти уписане у регистар, кпје се упбишајенп пбављају уз те делатнпсти, у маоем пбиму 

или ппвременп. 

У пбављаоу ппслпва из свпје делатнпсти предузеће иступа у правнпм прпмету у свпје име и за 

свпј рашун. 

 



II ПБРАЗЛПЖЕОЕ ППСЛПВАОА 

ЈКП Регипнална деппнија „Срем-Машва“ Шабац је тпкпм првa два трпмесешја 2020. гпдине 

врщила пснпвну делатнпст третмана и пдлагаоа неппаснпг птпада за теритприје градпва 

псниваша Сремске Митрпвице и Шапца у сарадои са кпмуналним пператерима градпва 

псниваша ЈКП „Стари град“ Шабац и ЈКП „Кпмуналије“ Сремска Митрпвица, Опщтине Бпгатић 

кап и других правних и физишких лица на теритприји наведених градпва.  

 

1. БИЛАНС УСПЕХА 

 

АПП 1001.Ппслпвни прихпдипредузећа за првптрпмесешје планирани у изнпсу пд 

58.400.000 динара, а реализпвани су у изнпсу пд 51.226.000 динара (88% планираних). 

Одступаое пд 12% планираних прихпда везанп је са нещтп маоем пријемпм кплишина 

птпада у зимским месецима щтп је билп карактеристишнп и за претхпдне гпдине. 

Целпкупан прихпд за перипд пд 01.01. дп 30.06. 2020. гпдине јесте пд прпдаје 

прпизвпда иуслуга на дпмаћем тржищту. 

 

АПП 1018 Ппслпвни расхпдипредузећа за прва два трпмесешја планирани су на нивпу пд 

57.334.000 динара, а реализпвани су у изнпсу пд 43.744.000 динара (76% планираних). 

Маоа реализација расхпда за 24% пд планираних је пдраз тпга да су ппшеткпм гпдине 

мнпге Јавне набавке у сампм прпцесу спрпвпђеоа ппступка.Расхпди пп ставкама 

реализпвани су: трпщкпви материјала 2.142.000 (57%  маое пд планираних расхпда за 

прва дватрпмесешја 2020), трпщкпви гприва и енергије 6.016.000 (81% пд планиранпг), 

трпщкпви зарада, накнада и псталих лишних расхпда 15.149.000 (93% пд планиранпг), 

трпщкпви прпизвпдних услуга 10.840.000 (62% пд планиранпг), трпщкпви ампртизације 

4.098.000 (89% пд планиранпг)и нематеријални трпщкпви 5.499.000 (82% пд 

планиранпг). 

 

АПП 1030 Ппслпвни дпбитак пд 7.482.000 (702 % пд планиранпг дпбитка) представља ппслпвну 

дпбит за прва два трпмесешја 2020. гпдине. Из наведене прихпдне и расхпдне стране прпграма 

ппслпваоа јаснп се види да није билп никаквих прпбијаоа нити ппвећаоа ппзиција 

планираних Прпгрампм ппслпваоа где се кап разлика између прихпда и расхпда ппјављује 

ппслпвна дпбит, кпја је дпста већа негп щтп је предвиђенп и пшекује се оенп ппадаое 

(прпцентуалнп) када се крене са нпрмалним функципнисаоем, пднпснп ппкретаоем свих 

јавних набавки кпје су на шекаоу. 

 

 

АПП 1032 Финансијски прихпди није билп финансијских прихпда у првпм трпмесешју кап щтп је 

и предвиђенп прпгрампм ппслпваоа. 



АПП 1040 Финансијски расхпдидруги финансијски расхпди за прва два  трпмесешја 

планирани су на изнпс пд 744.000 а реализпвани су на изнпс пд 78.000 (10% пд 

планираних расхпда).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Чине их расхпди камата према трећим лицима (78.000). 

 

 

АПП 1049 Губитак из финансираоа за прва два трпмесешја изнпси 78.000 щтп се приказује кап 

разлика између финансијских расхпда и финансијксих прихпда. 

 

 

АПП 1058 Дпбитак пре пппрезиваоа изнпси 7.404.000 и представља разлику у пднпсу на план 

22.000 (33655% пд планиране дпбити). Дп пвакпг пднпса је дпщлп услед малпг брпја јавних 

набавки кпје су спрпведене у прва два трпмесешја кап и збпг умаоеоа трпщкпва услед зимскпг 

перипда, кап и нпвпстале ситуације са вируспм, те су се средства знашајнп маое трпщила. 

 

 

 

АПП 1064 Нетп дпбитак за првп трпмесешје изнпси 7.071.000 (32141% пд планиранпг нетп 

дпбитка). Ппрески расхпд за пвај перипд изнпси 150.000.Накпн умаоеоа дпбитка за изнпс 

ппреза дплазимп дп изнпса нетп дпбитка за прва два трпмесешја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1А. БИЛАНС СТАОА 

 

АПП 002 Стална импвинапредузећа  изнпси 34.944.000 а шине је  ппстрпјеоа и ппрема за 

радкап и малим делпм сппрна и сумоива пптраживаоа, дпк су некретнине и грађевински 

пбјекти предати самп на привременп кприщћеое и биласнп се коиже кпд градпва псниваша. 

Наппмиоемп да је трпщак ампртизације у плану ппслпваоа пдмах примеоен (смаоен) дпк се 

у реализацији примеоује кварталнп. 

 

 

АПП 034 Дугпрпчна пптраживаоа садрже  ппзицију сппрних пптраживаоа у изнпсу 339.000 

динара исказана је у складу са Закпнпм п рашунпвпдству кап пптраживаоа ненаплатива вище 

пд гпдину дана, а у нащем слушају ради се п пптраживаоима пд фирми у стешају и кпд пних кпје 

не измирују свпје пбавезе.(Фармакпм МБ,Салвекп...). 

 

 

АПП 043 Пбртна импвина реализпвана је у изнпсу пд  34.529.000 динара и изнпси4% маое пд 

планиране.  

АПП 051Пптраживаоа пп пснпву прпдаје су за прва два трпмесешја 2020. гпдине.  у изнпсу 

пд16.070.000 динара (пстваренп5% маое пд планираних). Целпкупну структуру шине купци у 

земљи. 

АПП 059 Пптраживаоа из специфичних ппслпва Нема пптраживаоа из специфишних ппслпва. 

АПП 060Друга пптраживаоа изнпсе 3.000 динара. 

АПП 068Гптпвински еквиваленти и гптпвина изнпсе18.054.000 динара(реализпванп 5% маое 

пд  плана).  

АПП 070Активна временска разграничеоа изнпсе 10.000 (100% пд планираних). 

 

АПП 071 Укупна актива предузећа изнпси 69.473.000 динара. 

 

 

 

АПП 0401 Капитал предузећа садржи пснивашки удеп градпва псниваша (50.000 динара), затим 

нерасппређени дпбитак ранијих гпдина 53.903.000 и нерасппређени дпбитак текуће гпдине, 

пднпснп прва два трпмесешја 2020. гпдине 7.071.000, те је укупнп 62.217.000 динара (1% вище 

пд планиранпг). 

 



АПП 0424 Дугпрпчна резервисаоа и  пбавезе предузећа изнпсе 0 динара будући да дп краја 

пвпг квартала предузеће није кредитнп задуженп. 

 

 

АПП 0442 Краткпрпчне пбавезе изнпсе 7.256.000 динара, пд шега су највећи дпбављаши у 

земљи  3.945.000 и пстале краткпрпшне пбавезе кпје изнпсе 2.437.000. 

 

АПП 0464 Укупна пасива предузећа изнпси 69.473.00 динара. 

 

 

 

1Б. ИЗВЕЩТАЈ П ТПКПВИМА ГПТПВИНЕ 

 

АПП 3001 Приливи гптпвинеиз ппслпвних активнпсти изнпсе 51.497.000 динара и 

представљају 6% маоепд планираних прилива (55.000.000)за прва два трпмесешја 2020. 

гпдине. Целпкупан прилив је пбезбеђен из прпдаје и примљених аванса. 

 

АПП 3005 Пдливи гптпвине из ппслпвне активнпсти кпје шине: исплате дпбављашима и дати 

аванси (31.574.000), зараде и накнаде зарада (12.636.000),плаћене камате (78.000) и ппрез на 

дпбитак и пдливи пп пснпву јавних прихпда (289.000) укупнп изнпсе 44.577.000 динара и шине 

11%маое пд планираних пдлива. 

 

АПП 3011 Нетп прилив гптпвине из ппслпвних активнпсти кап разлика између прилива и 

пдлива из ппслпвних активнпсти изнпси 6.920.000. 

 

АПП 3040 Свега прилив гптпвине изнпси 51.497.000 щтп је 6% маое пд планиранпг. 

АПП 3041 Свега пдлив гптпвине изнпси 50.189.000 щтп је 7% маое пд планиранпг. 

АПП 3042 Нетп прилив гптпвине изнпси 1.308.000 динара. 

АПП 3044 Гптпвина на ппчетку пбрачунскпг перипда изнпсила је 16.746.000 динара 

АПП 3047 Гптпвина на крају пбрачунскпг перипда изнпси 18.054.000 динара. 

 

 

 



 

 

2. ТРПЩКПВИ ЗАППСЛЕНИХ 

 

Маса нетп зараде, маса брутп I зараде кап и маса брутп II зараде реализпване су у 

изнпсима кпји су предвиђени из Прпграма ппслпваоа за 2020. гпдину  и тп : 

маса нетп зарада реализпванп 8.277.121 динара, 

брутп I 11.474.072 динара, 

брутп II 13.384.504 динара.  

Брпј заппслених је 22 на непдређенп (за два заппслена радника мирује радни пднпс збпг 

именпваоа на јавну функцију) и 2 на пдређенп, а планиранп је 25 на непдређенп и 2 заппслена 

на пдређенп. 

Надзпрни пдбпр предузећа има 3 шлана за шији рад је исплаћена накнада у изнпсу пд 909.477 

динара за прва два трпмесешја 2020. гпдине (100% пд планиранпг). 

Превпз заппслених на ппсап и са ппсла исплаћен је у изнпсу пд 746.609за 24заппслених (20% 

маое пд планиранпг). 

Дневнице на службенпм путу су исплаћене у изнпсу 50.274 динара  за прва два трпмесешјау 

2020. гпдини. 

Ппмпћ радницима није исплаћивана. 

Остале накнаде трпщкпва заппсленима и псталим физишким лицима нису исплаћиване у тпку 

пвпг перипда. 

 

 

 

 

3. ДИНАМИКА ЗАППСЛЕНИХ 

 

У тпку прва два трпмесешја  2020. гпдине није билп прпмене у структури заппслених у 

предузећу. 

 

 

1. Брпј заппслених на непдређенп време је 22 

2. Брпј заппслених на пдређенп време је 2 

 

 



4. КРЕТАОЕ ЦЕНА ПРПИЗВПДА И УСЛУГА 

 

Цене за пператере и пстала правна и физишка лица у првпм трпмесешју су непрпмеоене 

у пднпсу на шетвртп трпмесешје 2017. гпдине щтп се види у табеларнпм приказу кпји је саставни 

деп пвпг извещтаја. 

Сагласнпст на наведену цену дали су градпви псниваши усвајаоем пдлука п цени. 

Тпкпм трећег трпмесешја 2016.гпдине устанпвљен је Ценпвник услуга деппнпваоа 

кпмуналнпг птпада за физишка и правна лица кпји је усвпјен пд стране пргана управљаоа пп 

брпјем 625-1/2016 пд 18.07.2016. гпдине и шији изнпси цена су унети у табеларни приказ цена 

кпје су саставни деп пвпг Извещтаја. 

На 6 седници Надзпрнпг пдбпра дпнета је пдлука п креираоу цене за пријем зеленпг 

птпада. 

 

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ПСТАЛИ ПРИХПДИ ИЗ БУЧЕТА 

 

ЈКП Регипнална деппнија „Срем-Машва“ није планирала, а није ни пстваривала субвенције, 

нити пстале прихпде из бучета градпва псниваша у тпку прва дватрпмесешја 2020. гпдине. 

 

 

6. СРЕДСТВА ЗА ППСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 

Од планираних средстава за ппсебне намене тпкпм прва два трпмесешја 2020.гпдине 

предузеће је реализпвалп: 

средства репрезентације у изнпсу пд 22.665 динара (55% маоепд  планираних). 

 трпщкпви дпнација у изнпсу пд 30.000 динара (70% маое пд планиранпг). 

 Реклама и прппаганда у изнпсу пд 8.400 динара ( 100% маое пд планиранпг). 

 

9. ИЗВЕЩТАЈ П ИНВЕСТИЦИЈАМА 

 

Предузеће је у прва два  трпмесешја 2020. гпдине пп пснпвуинвестиципнпг улагаоа 

заврщилп набавку кпнтејнера (991.000) и апарата за завариваое (297.000). 

 

     

Предузеће имапбавезе пп пснпву дпбити за 2019. гпдину  у изнпсу 10.502.462,00 динара 

пп усвпјенпм финансијскпм извещтају за 2019.гпдину (пп пплпвину наведенпг изнпса за сваки 

град псниваш). 



Предузеће кпристи 2 кредита и тп : 

 
1. Финансијски лизинг за виљущкар, угпвпренп 21.400,92 €,а стаое задуженпсти на дан 

30.06.2020. гпдине је 559.240,00динара, 
2. Финансијски лизинг за прикплицу, угпвпренп 21.996,14 €,а стаое задуженпсти на дан 

30.06.2020.гпдине је  0динара, 
 

III ЗАКЉУШНА РАЗМАТРАОА И НАППМЕНЕ 

 

Јавнп кпмуналнп предузеће Регипнална деппнија „Срем-Машва“ успещнп је реализпвала 

активнпсти из свпје пснпвне делатнпсти у тпку прва два  трпмесешја 2020. гпдине. 

Редпвнп измирује све свпје пбавезе пп пснпву плаћаоа дпбављаша, исплата зарада и других 

пбавеза насталих у раду предузећа. 

Наплата пптраживаоа је редпвна. 

У тпку прва два трпмесешја 2020. гпдине није билп већих ппремећаја у ппслпваоу. 

Ппсап се пбављап редпвнп, уз таквп делпваое да се впдилп стрпгп рашуна п припритетима у 

ппслпваоу, дакле испуоаваоу и реализацији најважнијих ппслпва кпји су дплазили и без 

пствариваоа већих инвестиција или прпјеката у пвпм перипду. 

 


