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1.  УВОД

У складу са Законом о јавним предузећима Скупштина града Пожаревца је насвојој седници дала сагласност на Програм пословања ЈКП „Комуналне службе“ изПожаревца за 2016. годину.На основу Одлуке о буџету града Пожаревца, оснивач је утврдио обавезуизвештавања о реализацији усвојеног Програма пословања предузећа за периодјануар – јун 2016. годинеУ анализираном периоду ЈКП „Комуналне службе“ је своје активности усмериона реализацију усвојеног Програма пословања за 2016. годину у сваком планираномсегменту а у оквиру редовне делатности и са укупно расположивим материјалнимсредствима, а првенствено ка реализацији следећих циљева постављених предпредузеће:
- Одржавање хигијене на јавним површинама према Плану и Програму (којеобухвата одржавање чистоће улица, тргова, јавних површина. У зимскомпериоду обухвата чишћење и уклањање снега, расипање техничке соли, док се уосталим периодима спроводи чишћење и прање ручно и машински, као ипречишћавање зелених површина и пражњења корпи за отпатке).
- Процес прикупљања отпада, услуге изношења и депоновања смећа на градскудепонију,
- Увођење савремених техничко-технолошких решења,
- Спровођење локалног плана управљања отпадом уз помоћ локалне самоуправекоја би требала да пронађе решење и изврши избор  и финансирање изградњенове локације нове депоније,
- Одржавање и додатно озелењавање парковских и осталих зелених површина уПожаревцу и Костолцу и Спомен парк-а „Чачалица“.
- Управљање и одржавање пијаце у Пожаревцу и Костолцу, као и њеноосавремењавање у складу са прописима и законима који регулишу њенофункционисање,
- Одржавање Старог и Новог гробља у Пожаревцу и у Костолцу,
- Функционисање прихватилишта за псе и мачке у складу са интересом иобавезом града. Крајњи циљ је трајније збрињавање путем проналажења новихвласника животиња које су смештене у прихватилиште.



ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац Извештј о реализацији програма пословања за период од 01.01.-30.06.2016.године

Страница 3

2.  РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УСЛУГА – ПРОИЗВОДЊЕ

Физички обим производње односно услуга, које пружа ЈКП „Комуналне службе“кретао се у планираним оквирима, што је приказано у наредној табели:
Табела: Реализација физичког плана услуга за период јануар – јун 2016. године
р.бр. Назив производа - услуге Јединица

мере
ПЛАН 2016 РЕАЛИЗАЦИЈА

јануар-јун 2016
%

1 2 3 4 5 61 Изношење и депоновање смећа-индивидуални сектор- корисник 18,450 18.375 99,602 Изношење и депоновање смећа-привреда- корисник 1,780 1.730 97,203 Пијачне услуге - тезге ком 360 360 100,004 Пијачне услуге - закуп локала м2 2,017 2.017 100,00Број корисника услуга је на нивоу планираног без већих одступања. И овомпериоду проблем представља све већи број привредних субјеката, који су неликвиднии који не измирују своје обавезе редовно или уопште не измирују своје обавезе.
Изношење и депоновање смећа врши се једном недељно а у центру Града и до 4пута дневно. У обављању ове редовне делатности није било застоја у реализацији.Посматрано кроз површину објеката, као основ за фактурисање, стање на дан30.06.2016.године је следеће:
- ПРИВРЕДА

Р.бр Место Површина
Број

корисника1 Пожаревац 495.407 м2 1.5382 Костолац 123.717 м2 192
УКУПНО 619.124 м2 1.730

- ИНДИВИДУАЛНИ СЕКТОР-ГРАЂАНИ

Р.бр Место Површина
Број

корисника1 Пожаревац 1.570.140 м2 15.2462 Костолац 252.145 м2 3.129
УКУПНО 1.781.843 м2 18.375
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Сходно Програму одржавања јавне хигијене у Граду усвојеном од странеСкупштине града Пожаревца, а на предлог ЈП „Дирекција за изградњу градаПожаревца“, ЈКП „Комуналне службе“ врши послове одржавање хигијене на јавнимповршинама. Овим програмом обухваћено је 68 улица у Пожаревцу и 39 улица уКостолцу. Укупно реализована средства за ову намену у периоду јануар - јун текућегодине износе 20.563.116,65 динара, што чини 41% планираних средстава нагодишњем нивоу. До мањег процента реализације дошло је услед сезонскогкарактера ове делатности. Такође треба напоменути да су радови за 6.месец у износуод 6.341.000,00 динара фактурисани у јулу тако да нису укључени у овајшестомесечни извештај у табелил реализације планираних прихода.
Одржавање јавних зелених површина у Граду, такође се врши премаПрограмима, које је усвојила Скупштина града Пожаревца:Буџетска средства по наведеним програмима и износима обезбеђена су уфинансијском плану корисника буџетских средстава ЈП „Дирекција за изградњу градаПожаревца“, док су послови на одржавању јавних зелених површина поверени ЈКП„Комуналне службе“ од стране оснивача. У периоду јануар – јун 2016. године укупнорализовани радови по наведеним програмима износе:1) програм одржавања јавних зелених површина у Пожаревцу у износу од4.714.838,57 динара, што чини 34,60% од уговорених радова;2) програм одржавања јавних зелених површина у Костолцу за 2016. годину у износуод 1.787.273,63 динара, што чини 34,01% од уговорених радова;3) програм одржавања спомен парк Чачалица у Пожаревцу у износу од 3.483.335,44динара, што чини 39% од уговорених радова4) програм одржавања прилазних путева у Пожаревцу и Костолцу у износу од1.835.603,00 динара, што чини 50,04% од уговорених радова.
Пијачне услуге предузеће пружа на три зелене пијаце у Пожаревцу и једној уКостолцу. Све пијаце задовољавају законом прописане санитарно-техничке услове зарад. Такође у надлежности ЈКП „Комуналне службе“ су бувљак, ауто-пијаца иорганизација  Иванданског вашара и осталих сезонских вашара. За пијацу „Круг“улица М. Пијаде б.б. у току је поступак земене бетонских тезги, односно врши сезамена бетонских са типским металним тезгама. Такође, почетком 2016.годинезавршена је санација комплетног крова на пијаци круг и пуштен је у рад специјалноуређен локал за продају млека и млечних производа.
Гробљанске услуге - ЈКП „Комуналне службе“ управља са два гробља: „Старогробље“ и гробље „Могила“ у Пожаревцу, као и са гробљем у Костолцу. Значајнасредства су у претходном периоду уложена на проширење и уређење новог делагробља како у Пожаревцу тако и у Костолцу. Токо првих шест месеци сви пословивезани за обављање гробљанских услуга извршени су на време и без проблема.
Прихватилиште за псе и мачке лутацице Функционисање прихватилишта



ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац Извештј о реализацији програма пословања за период од 01.01.-30.06.2016.године

Страница 5

се у потпуности финансира средствима буџета града Пожаревца. Сам радприхватилишта за псе и мачке луталице заснива се на хватању паса и мачакалуталица са јавних површина по редовном распореду и по позиву грађана, узпоштовање Закона о добробити животиња. Сваки ухваћени пас, уколико већ није,обележава се микрочипом. У прихватилишту је запослено 6 радника

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР-ЈУН 2016. ГОДИНЕ

3.1. ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2016. ГОДИНЕ
Р.бр. Врста прихода План

2016
Реализација

I-VI 2016. 4/3

1 2 3 4 51 Изношење и депоновање смећа 160,540 80,426 50.10%
- Привреда 75,155 37,309 49.64%
- Индивидуални корисници 85,385 43,117 50.50%2 Јавна хигијена 46,370 15,939 34.37%3 Пијачне услуге 26,152 12,045 46.06%4 Ивандански вашар - 3,250 0 0.00%5 Закуп локала 19,200 9,485 49.40%6 Гробљанске услуге 38,800 16,138 41.59%7 Зеленило, прилазни путевии Спомен парк "Чачалица" 28,500 7,778 27.29%8 Остали приходи 1,200 282 23.50%9 Хватање и чување паса луталица 6,160 2,470 40.10%10 Приходи од субвенција-Санацијадепоније 38,438 594 1.55%

УКУПНО 368,610 145,157 39.38%Укупно остварени приходи предузећа у анализираном периоду износе145.157.000,00 динара или 39,38% у односу на планирана средства приказана уПрограму пословања предузећа за 2016. годину.
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На основу приказаних податка у претходној табели, може се закључити да сединамика реализације планираних прихода креће у границама плана. Појединаодступања, која се исказују, резултат су следећих чињеница:1. Поједине делатности предузећа имају сезонски карактер (јавна хигијена,пијаца, зеленило). Наиме, приходи од ових делатности изразито су сезонскогкарактера и до њихова реализација значајнија је у другој него у првој половинигодине.2. Такође треба имати у виду и чињеницу да су сви радови на пословимаодржавања јавне хигијене, одржавања јавних зелених површина у Пожаревцу иКостолцу у износу од 6.341.000,00 динара, а који су изведени у јуну месецу,фактурисани у јулу тако да приходи по том основу нису ушли у овај извештај штозначи да нису ни приказани у Табели 3.1 Преглед остварених прихода.3. Приход од субвенције-Санације депоније биће у потпуности оствaрен у другојполовини године, обзиром да је спроведен поступак јавне набавке, изабраннајповољнији понуђач са којим је и потписан уговор, и који је кренуо са радовима удинамици која је већим делом одређена временским приликама. У наредном периодуочекује се значајно повећање реализације овог пројекта.Ово се посебно одражава на одржавање јавне хигијене, обзиром да је од овегодине измењен начин реализације планираних средстава, тако да се реализацијаприхода очекује у другој половини године.Сезонски карактер прихода од пијачних услуга огледа се и у томе да пијацанајвеће приходе остварује у месецима када се припрема зимница и када закупцитезги на пијацама услед повећања сопственог промета измирују и сва евентуалназаостала дуговања.Такође, приходи Р.Ј. „Зеленило“ су највише условљени сезонским карактеромрадова, тако да се очекује потпуна реализација планских износа до краја године, каошто је чињено и свих претходних година.На дан 30.062016.године предузеће на текућем рачуну располаже са новчанимсредствима у укупном износу од  98.029.349,00 динара , такође предузеће располажеса 70.000.000,00 динара орочених новчаних средстава. Новчана средства су ороченана период од три месеца односно до завршетка поступка јавних набавки за набавкуопреме (шире образложено у тачки 7 Инвестиције).У периоду јануар – јун 2016. године, укупно остварена буџетска средства на имесубвенција Града у раду предузећа, износе 594.000,00 динара или 1,55% у односу наукупно одобрена средства. Буџетска средства за ову намену се реализују из трезораГрада на основу уговора о субвенцији, бр. 01-586/1 од 04.02.2015. године, којим суобезбеђена средства у укупном износу од 38.438.000,00 динара.Такође у истом периоду оставрена су средства у укупном износу од 1.659.370,99динара на име субвенционисаних цена комуналних услуга што је 50,27% у односу науговорена средства. Буџетска средства за ову намену реализују се на основу Уговора о
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субвенционисаним ценама комуналних услуга бр. 01-585/1 од 04.02.2016.године,којим су обезбеђена средства у укупном износу од 3.300.000,00 динара.Наредна табела приказује реализацију ових средстава у анализираном периоду:
Табела: реализација субвенција Града  у периоду 01.01.-30.06.2016. године.(у динарима)
рбр намена планирана

средства
реализована средства

01.01.-30.06.2016
%

1 Субвенција цене комуналних услуга 3.300.000,00 1.659.370,99 50,27%2 санацију депоније комуналног отпада „Јереминопоље“ 38.438.000,00 594.000,00 1,55%
УКУПНО 41.738.000,00 2.253.370,99 5,40%
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3.2. ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ПО ВРСТАМА
Р.бр. Врста расхода План

2016
Реализација

I-VI 2016. % реал.

1 2 3 4 51 Набавна вредност продате робе 851 173 20.33%2 Трошкови материјала 5,250 2,608 49.68%3 Трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме 5,010 888 17.72%4 Трошкови резервних делова и ауто гума 6,250 5,445 87.12%5 Трошкови горива и енергије 24,950 11,883 47.63%6 Трошкови зарада и накнада зарада-старозапослени(бруто 1) 121,901 61,757 50.66%7 Умањење основице при исплати зараде 2,333 1,135 48.66%8 Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца 21,820 11,023 50.52%9 Трошкови накнада по основу уговора о делу 77 32 41.56%10 Трошкови накнада за Управни и надзорни одбор 1,234 617 50.00%11 Остали лични расходи (јуб.награде,отпремнине,солидарана помоћ) 3,000 1,332 44.40%12 Опремнина - споразумни раскид Уговора о раду 4,150 2,462 59.33%13 Трошкови одласка и доласка радника на посао,службена путовања, рад на терену 5,500 2,292 41.67%14 Трошкови изградње опсега и гробница 18,080 4,201 23.24%15 Трошкови одржавања основних средстава-возила 14,600 7,780 53.29%16 Tрошкови ПТТ услуга 1,500 692 46.13%17 Закуп земљишта-гробље Костолац 1,150 0.00%18 Трошкови грејања 460 130 28.26%19 Трошкови рекламе и пропаганде 650 325 50.00%20 Учешће у финансирању зарада особа саинвалидитетом 1,900 927 48.79%
21 Трошкови осталих производних услуга (радови насанацији депоније, трошкови омладинске задруге,ангажовање радних машина на чишћењу дивљихдепонија, софтвер, здравствени преглед радника,претплата на стручне публикације…) 76,429 12,059 15.78%
22 Трошкови амортизације 29,000 14,500 50.00%23 Трошкови репрезентације 500 256 51.20%24 Трошкови репрезентације-прослава славе предузећа 300 0.00%25 Трошкови платног промета 560 295 52.68%26 Трошкови осигурања 2,420 378 15.62%27 Трошкови чланарина 75 57 76.00%28 Трошкови осталих непроизводних услуга (казне,хуманитарна давања и спонзорства, расходи изранијих година) 2,910 568 19.52%29 Трошкови камата 20 21 105.00%30 Остали нематеријални трошкови (индиректан отписпотраживања) 12,050 2,390 19.83%

У К У П Н О: 364,930 146,226 40.07%
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Укупно реализовани трошкови у анализираном периоду износе 146.226.000,00динара или 40,07% у односу на планирана средства за 2016. годину.У структури трошкова, већи број трошкова, како и приказује претходна табела,остварени су у оквирима планираних величина. Као што се види из претходне табеле,ниједна релевантна позиција није реализована у већем обиму него што је планирано.На супротној страни, истичу се трошкови под редним бројем 14- „Трошковиизградње опсега и гробница“ и под редним бројем 3 - „Трошкови ситног инвентара иХТЗ опреме“, који су реализовани у мањем обиму у односу на планирана средства, изразлога што је преузеће у 2016. годину ушло са залихама из претходне године, које сетроше у извештајном периоду, а уколико се укаже потреба, нове набавке бићеспроведене у другој половини године.Исплате зарада и других личних примања вршена су редовно до шестог умесецу за претходни месец. Зараде су исплаћиване редовно и у складу за Законом опривременом уређивању основица за исплату зарада код корисника јавних средставаНа основу члана 3. став 2. и 3. Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарадау јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 27/2014) и Закључка Градско већаграда Пожаревца исплата зарада запослених се врши почетком месеца за остваренузараду у претходном месецу уз претходну оверу ЗИП-1 обрасца од стране оснивача.Надзорни одбор ЈКП „Комуналне службе“ је одржавао седнице једном месечно,тако да је у првих шест месеци одржано шест седница Надзорног одбора. Предузеће јеу анализираном периоду имало укупан трошак по том основу у износу од 617.000,00динара и вршило исплате: председнику надзорног одбора по одржаној седници нетонакнада у износу од 25.000,00 динара, док су чланови управног одбора примали нетонакнаду у износу од 20.000,00 динара. Предузеће има председника Надзорног одбораи два члана.Реализација трошкова на име других примања у првих шест месеци одвијала сеу складу са планираним. Отпремнина је исплаћена за једног радника који је отишао упензију у извештајном периоду. Укупно исплаћена средства по том основу износе177.910,00 динара.Трошкови по основу исплате солидарне помоћи запосленима у предузећуостварени су у износу од 177.000,00 динара или 34,04% у односу на план. Наиме,извршене су исплате тренутне помоћи за 31 запосленог, који су се обратили збогтешке материјалне ситуације.Од накнада трошкова, ЈКП „Комуналне службе“ само врше накнаду трошкова заодлазак и долазак на посао. Накнада за првих шест месеци је на нивоу планиране иизноси 2.180.000,00 динара.Трошкови који нису директно везани за обављање делатности крећу се упланираним износима.Трошкови реперезентације су у оквиру планираних као и давања за
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хуманитарне, спортске и друге активности. Конкретно, за хуманитарне спортске идруге активности планирана су средства у укупном износу од 650.000,00 динара, а запрвих шест месеци реализовано је 301.000,00 динара
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3.3. РЕАЛИЗАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2016.ГОДИНЕ
У складу са планом јавних набавки за 2016.годину, у наредној табели дата је реализација јавних набавки у првој половини2016.године.

Ре
дн

и 
 б

ро
ј

Подаци о вредности јавне набавке
(у хиљадама динара) Подаци о изабраном понуђачу Подаци

о понуди
Извршење

Врста поступ
ка

Предм
ет Опис предмета јавненабавке Процењенавредност Уговорена вредностбез ПДВ Уговоренавредност саПДВ Датумзакључењауговора Назив и седиштеизабраногпонуђача Матичниброј Критер
ијум за избо

р
Изврш

ење уговор
а

I II V VI VII VIII IX X XI XII XIV
1 ЈНМВ У2/16

Услуге физичкотехничкогобезбеђењаЧачалица 3 000 000,00 1 768 000,00 1 768 000,00 26.02.2016.01-908/1 „ЕколошкодруштвоПожаревац 06986617 Најп. понуда 26.02.2017.
2 ЈНМВ У1/16 Зеленилоорезивање 5 000 000,00 5 000 000,00 5 500 000,00 01.03.2016.01-958/1 ПД „РИО“Костолац 17577689 Најп. понуда 01.03.2017
3 ЈНМВ У5/16 Ремонт склопова 5 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00 14.01.2016.01-188/1 „Ауто ремонтЛК“Пожаревац 62790989 Најп. понуда 14.01.2017.
4 ЈНМВ Д2/16 Електричнаенергија 5 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00 01.03.2016.01-959/1 „ЕПССнабдевање“ДООБеоград 20924195 Најниж

а
цена 01.03.2017.
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5 ЈНМВ Д3/16 Резервни делови 5 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00 14.01.2016.01-189/1 „ЛКК ватро“Пожаревац 20143118 Најп. понуда 14.01.2017.
6 ЈНМВ добра Д5/15 Канцеларијскиматеријал 3.000.000,00 750.648,00 900.837.84 29.03.2016.01-1360/1 Пронова плусПожаревац 20030674 Најп. понуда 29.03.2017.

7 ЈНМВ добра Д18/1
6 Пресконтејнер 2 000 000,00 1 190 000,00 1 428 000,00 29.02.2016.01-938/1 „Техних бео“Београд 17522043 Најниж

а
цена 22.03.2016.Рч. 52/2016

8. ЈНМВ Добра Д9/16

Рачунари ирачунарскаопрема 1.000.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 31.03.2016.01-1412/1 GSM&PC SHOPПожаревац 20953608 Најниж
а

цена

9 ЈНМВ добра Д8/16

ЦвећеПартија 1:цвећеПартија 2:дрвеће
Партија 1.1.500 000,00Партија 2. 600000,00

Партија 1.546.334,00Партија 2.23.190,00
Партија 1.600.967.40Партија 2.25.509,00

Партија 101-1433/101.04.2016.Партија 2.01-1430/101.04.2016.
Партија 1.РИО КостолацПартија 2.РИОКостолац 17577689 Најниж

а
цена

Партија 1.01.04.2017.Партија 2.01.04.2017
10. ЈНМВ добра ПР25/

15 КонтејнериПартија 1:1.1м3Партија 2: 5м3
Партија 1. 500000,00Партија 2. 300000,00

Партија 1. 477000,00Партија 2. 277500,00
Партија 1.572 400,00Партија 2.333 000,00

Партија 101-292/121.01.2016.Партија 2.01-291/121.0.2016.
Партија 1.Минел енимСмедеревоПартија 2.Минел енимСмедерево

06810438 Најниж
а

цена

Партија 1.02.02.2016.Партија 2.11.02.201629.01.2016.
11 ЈНМВ Добра Р4/16 Биолошкарекултивација 600.000,00 545.050,00 599.555,00 16.03.2016.01-1199/1 ПД „РИО“Костолац 17577689 Најниж а цена
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13 ЈНМВ услуге У2/16 Услуге мерењагасног стања 1 000 000,00 824.640,00 989.568,00 27.05.2016.01-2341/1 Институт МОЛ 06934412 Најниж
а

цена 27.05.2017.
14 ЈНМВ услуге У4/16 Аутоелктричарске услуге 4 000 000,00 4. 000.000,00 4.800 000,00 21.04.2016.01-1808/1 „ХелаРадојковић“Пожаревац 17104314 Најп. понуда 21.04.2017.
15 ЈНМВ услуге У6/16

Услугебаждарења исервисатахографа 2 500 000,00 25000 000,00 2 500 000,00 20.05.2016.01-2275/1 „Тахо дигиталДеја“Пожаревац 61063153 Најп. понуда 20.05.2017.

16 ЈНМВ
услуге У8/16

Партија 1-Одржавање ипоправкаСТХИЛ
Партија 2 –Одржавање ипоправкаосталихпроизвођача

1 500 000,001 500 000,00 1 500 000,001 500 000,00 1.800.000,001.800.000,00 22.06.2016.01-2836/123.06.2016.01-2873/1
1. „ЛОПЕХ“ДОО2. „ЕЛМОТ“ДОО 2029930420604255

Најп.п
онуда 22.06.2017.23.06.2017.

17 ЈНМВ услуге У9/16 Индустријскиремонт мотора 5 000 000,00 4.845.000,00 5.814.000,00 08.04.2016.01-1551/1 „Ауто ремонтЛК“Пожаревац 62790989 Најп. понуда 08.04.2017.
18 ЈНМВ услуге ПУ13/

16 Омладинска 2 000 000,00 2.000.000,00 2.400.000,00 12.05.2016.01-2134/1
„Кадар плус“Београд и„Београдскастуденсказадруга“

2078924717511203 Најниж
а

цена 12.05.2017.
19 ЈНМВ Добра Д4/16 Гуме 3.500.000,00 3.500.000,00 4.200.000,00 16.06.2016.01-2717/1 „Сектор“Пожаревац 17289411 Најп. понуда 16.06.2017.
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20 ЈНМВ добра Д6/16 Тонера 1.500.000,00 1.225.950,00 1.471.140,00 06.05.2016.01-2017/1 „GSM PC shop“ДООПожаревац 20953608 Најп. понуда 06.05.2017.
21 ЈНМВ добра Д7/16 Мазива итехничкетечности 3.000.000,00 3.000.000,00 3.600.000,00 20.05.2016.01-2274/1 „Сектор“Пожаревац 17289411 Најп. понуда 20.05.2017.
22 ЈНМВ Добра ПД8/1

6 Цвеће 1.300.000,00 535.870,00 535.870,00 21.06.2016.01-2782/1 ДимитријевићБоришаСедларе Најниж
а

цена 21.06.2016.
23 ЈНВВ Радови Р1/16 Грађевинскирадови 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 06.04.2016.01-1495/1 Јовић градња 17585304 Најниж

а
цена 06.04.2017.
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4.  ЦЕНЕ УСЛУГА У 2016. ГОДИНИ

Сходно Инструкцијама Министарства финансија Републике Србије и локалнесамоуправе као и исказаним тенденцијама у праћењу и контроли пословања јавнихпредузећа за 2016. годину, није планирано је повећање цена услуга, тако да су ценеостале на истом нивоу као и 2015.године.Досадашња пракса потврдила је у чињеницу да је неопходно извршити ревизијукатегорија корисника уважавајући реалне факторе, које се пре свега односе наколичину и врсту смећа, које стварају поједине категорије корисника.Цене изношења и депоновања смећа, као услуге са највећим учешћем у прометуи приходима предузећа у 2016. години износе:
Категорија корисника цене од

01.01.2016.индивидуални корисници и кућни савети 4.44 Дин.привреда, јавне установе и стоваришта 6.18 Дин.трговина угоститељство,занатске радње и инт.услуге 17.67 Дин.киосци до 10 м2 441.81 Дин.киосци од 10 м2 до 20м2 882.93 Дин.Гледано на нивоу корисника, цена за изношење и депоновање смећа за стан од60м2 износила би 293,04 динара месечно са ПДВ-ом што је изузетно мало.
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5.  КАДРОВИ, ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗРАДЕ

У извештајном периоду спроведене су активности које су произашле изусвојеног акта о систематизацији на који је сагласност дао Градско веће градаПожаревца. Као резултат наведених активности потписан је Споразум о раскидурадног односа уз исплату отпремниме са 4 запослених. На име отпремнина исплаћенје износ од 2.461.597 динара. Такође један запослени је отишао у пензију и на имеотпремнине исплаћен је износ од 177.910,00 динара. Систематизацијом радних местау ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац предвиђено је да има 208 радника нанеодређено време, након спроведене рационализације у предузећу је на дан30.06.2016.године запослено 206 радника на неодређено време и 1 на одређено времедо повратка радника са боловања.У извештајном периоду није било значајних одступања реализованих одпланираних позиција које се тичу трошкова запослених. Зараде су исплаћиванередовно и у складу за Законом о привременом уређивању основица за исплату зарадакод корисника јавних средстава. Свака исплата зарада вршена тек након што се одстране оснивача изврши овера образаца за исплату зарада. На име зарада саприпадајућим порезима и доприносима укупно је исплаћен износ од 72.781.084,00динара. Посебно треба истаћи чињеницу да основне службе предузећа (изношењесмећа, хигијена, зеленило, пијаце, гробљанске услуге) раде у сваки дан, као и за времедржавних празника. Обзиром да је законом предвиђено да се рад на државни иверски празник посебно плаћа, у привих шест месеци 9 дана је било нерадно и на именакнаде за рад на државни празник запосленима је исплаћен износ од  2.111.494,00динара.
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6.  ИНВЕСТИЦИЈЕ

Програмом пословања ЈКП „Комуналне службе“ за 2016. годину предвиђене сузначајне инвестиционе активности. Предузеће је одмах кренуло у реализацијунаведених инвестицоних планова. Тако да су спроведени поступци јавних набавки занабавку два електро возила у вредности од 5.500.000,00 милиона динара, за набавкуједног возила са продуженом кабином у вредности од 5,750.000,00 динара, за набавкуспецијалне комбиноване комуналне машине у вредности од 7.500.000,00, занабавкзкипер возила у вредности од 6.000.000,00 динара. Обзиром да се ради оспецифичним средствима специјалне намене рок испоруке је дужи него уобичајенотако да се испорука наведених средстава очекује у другој половини године. Свеинвестиције финансиране су из сопствених средстава.Такође предузећу су на основу конкурсне документације одборена средства зареализацију два пројекта који се финансирају из буџетског фонда за заштитуживотне средине. И то:
- за набавку специјалног комуналног возила-Аутосмећар у вредности од15.000.000,00 динара,
- и за набавку контејнера од 1,1м3 и 5м3 у вредности од 13.351.871,00 динараЈавна набавке за обе ставке је у току.Напомињемо, да је у плану за 2016.годину спровођење неколико поступкајавних којима ће се извршити значајно осавремењавање предузећа чиме ће секвалитет услуга које предузеће пружа грађанима Пожаревца и Костолца битиподигнут на један виши ниво..Континуирано се врши опремање свих служби у предузећу са неопходнимсредствима за рад. Опремање се у потпуности врши из сопствених средстава.Све друге планиране инвестиције биће већим делом спроведене у другојполовини 2016.године.
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З А К Љ У Ч А КНа основу свега реченог, може се закључити да је ЈКП „Комуналне службе“ у периодујануар – јун 2016. године своје активности усмерило ка реализацији Програмапословања предузећа за 2016. годину усвојеном од стране Скупштине градаПожаревца.Трошкови предузећа реализовани су у оквирима остварених прихода предузећа заисти период, тако да се и у другој половини године очекује наставак трендапозитивног пословања ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац.
У Пожаревцу, септембар 2016. године ДИРЕКТОРЈКП „КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ“ПОЖАРЕВАЦСлободан Јовић


