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Измене Програма пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2020.
Скупштина града Лесковца на 36. седници одржаној дана 21. и 22. децембра 2019.
године, донела је решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Водовод
Лесковац за 20202. годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП Водовода
Лесковац број 77/19 дана 02. децембра 2019. године.
Измена програма пословања ЈКП Водовода Лесковац за 2020. годину врши се на
основу реализације финансијских података за протеклих шест месеци, насталих околности и
исте се односе на следеће:
1. ПРОМЕНЕ У ПЛАНУ НАБАВКИ
У делу који се односи на планирана финансијска средства за набавку радова и услуга
приказаног у прилогу 13 на следећим позицијама:
-на позицији Услуге под редним бројем 30 – набавка асфалта – у наредном периоду
умањује се ова позиција за укупан износ од 2.500.000,00 динара јер није дошло до
реализације ове услуге а средства намењена за ове намене је потребно преусмерити на радове
за прикључење управне зграде на централни систем грејања (изградња прикључка са
подстаницом за грејање).
-на позицији Радови уводи се нова позиција-редни број 9 – топлотна подстаница и
изградња прикључног топловода за управну зграду у износу од 2.500.000,00 динара.
Управна зграда ЈКП Водовода Лесковац до 2020. године је користила грејање из
сопствене котларнице која је користила угаљ ка енергент, а помоћна просторија за
складиштење угља није имала употребну дозволу и била је изграђена на јавном земљишту
које је потребно за завршетак спортске хале “Дом Партизана” те је по налогу управе града
Лесковца срушена, чиме смо приморани да се прикључимо на систем даљинског грејања
преко ЈКП Топлана Лесковац.
Узимајући у обзир и сигурност у обезбеђивању уредног грејања, затим смањења
ангажовања додатног особља на одржавању и грејању зграде из сопственог система ЈКП
Водовод је донео одлуку да се управна зграда прикључи на централно грејање и са
становишта заштите животне средине, док ће се сопствено грејање трајно ставити ван
функције. За прикључење на централни систем грејања предстоје активности на изради
пројектне документације и исходовања Решења за извођење радова на пројекту "Топлотна
подстаница и прикључни вод на дистрибутивну топловодну мрежу за објекат управне зграде
ЈКП „Водовод“ Лесковац, КП бр 7815/1, 7815/2 и 7817 КО Лесковац" . На основу решење о
одобрењу, предстоји извођење радова на изградњи прикључног топловода, како би се до
почетка грејне сезоне на постојећи разводни систем грејних тела омогућило уредно грејање
управне зграде ЈКП Водовода.
2. ПРОМЕНЕ У ДЕЛУ ЗАРАДА И МАСЕ ЗАРАДА
Масу средстава за зараде чине појединачне зараде као и планирани укупни број
запослених у 2020 год. и разликује се по месецима јер се основна зарада запослених
распоређује на основу коефицијента радног места, цене рада по часу и фонда часова рада у
месецу. На масу средстава за зараде утичу и обрачунати часови ноћног рада, државног
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празника, годишњег одмора и слично, у складу с чим је и извршена прерасподела масе
средстава по месецима.
На основу чл. 66 Посебног колективног уговора, запослени има право на регрес за
коришћење годишњег одмора са припадајућим доприносима и порезима, годишње у висини
од најмање 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Репубилци Србији према
последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.
Годишњи износ регреса, утврђен на начин из става 1. овог члана, увећава се за фиксни износ
од 33.000,00 динара, без пореза и доприноса. Дана 27.12.2019. године је ступио на снагу
Анекс III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности
потписан од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и
министарке проф.др Зоране Михајловић а Програм пословања ЈКП Водовода је донешен
02.12.2019. године. Поступајући по напред наведеном настала је потреба за израдом измене
Програма пословања ЈКП Водовода Лесковац у делу зарада и масе зарада за 2020. годину
како би се обезбедила додатна средства. У односу на првобитно планирана средства за зараде
врше се следећа измена, односно, укупно увећање зарада на годишњем нивоу по основу
законске измене права на регрес који се исплаћује запосленима у износу од 18.000.000,00
динара у 2020. години а у складу је са општим актом утрврђеном по ПКУ за јавна предузећа у
комуналној делатности.
Основна маса зараде у износу од 233.852.402,00 динара, увећава се за напред наведене
позиције у износу од 18.000.000,00 динара из чега произилази да планирана укупна маса
зараде за 2020. годину по основу измене Програма пословања износи 251.852.402,00 динара.
Приказ укупно планиране зараде за 2020. годину по месецима по основу измене
програма пословања:
1. Увећање масе зарада за јул 2020. године износи 3.000.000,00 динара;
2. Увећање масе зарада за август 2020. године износи 3.000.000,00 динара;
3. Увећање масе зарада за септембар 2020. године износи 3.000.000,00 динара;
4. Увећање масе зарада октобар 2020. године износи 3.000.000,00 динара;
5. Увећање масе зарада за новембар 2020.године износи 3.000.000,00 динара;
6. Увећање масе зарада за децембар 2020. године износи 3.000.000,00 динара;
Све напред наведене измене доводе до следећих корекција у билансу успеха и билансу
стања за 2020. годину.
3. КОРЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА
Врши се измена код финансијских расхода и то:
-позиција група рачуна, рачун 550 - трошкови непроизводних услуга се умањују за
износ од 4.000.000,00 динара,
-позиција група рачуна, рачун 52 - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични
расходи се увећавају за износ од 10.000.000,00 динара,
-позиција група рачуна, рачун 61 – приходи од продаје производа и услуга се увећавају
за износ од 10.000.000,00 динара.
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