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На основу чл. 46. тачке 5а) и 5б) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије”, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), чл. 64. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије”, број 15/16), чл. 63. тачке 
5а) и 5б) Статута града Лознице („Службени лист града Лознице”, број 1/19 - пречишћен 
текст) и Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа Министарства 
привреде број 110-00-72/2016-09, Градско веће града Лознице, на седници одржаној 
22.11.2019. године, усвојило је 
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ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 
АКТИВНОСТИ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЛОЗНИЦА ЗА 

ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ 
 
 

Увод 
 
 

 Поступак праћења реализације годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе уређен је 
одредбама следећих прописа: 
 

 Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 15/16) у 
члану 63. прописано је да јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне 
самоуправе доставља надлежном органу јединице  локалне самоуправе тромесечне 
извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања, у 
року од 30 дана од дана истека тромесечја, 

 обрасци тромесечних извештаја јавних предузећа утврђени су Правилником о 
обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике Србије”, бр. 
36/16), 

 Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа 
Министарства привреде бр. 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године (у даљем 
тексту Упутство) утврђено је да се обрасци достављају уредно попуњени и 
одштампани, уз пропратно писмо и акт надлежног органа (надзорни одбор јавног 
предузећа) о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања, и то у року од 30 дана од дана истека 
тромесечја, 

 члан 64. Закона о јавним предузећима прописује да надлежни орган јединице 
локалне самоуправе сачињава и доставља министарству информацију о степену 
усклађености планираних и реализованих активности за јавна предузећа чији је 
оснивач јединица локалне самоуправе, а на основу претходно достављених 
тромесечних извештаја јавних предузећа, 

 Упутством је, такође, прописано да надлежни орган јединице локалне самоуправе, 
на основу достављених тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања јавних предузећа, сачињава информацију о 
степену усклађености планираних и реализованих активности, коју доставља 
Министарству привреде у року од 60 дана од дана истека тромесечја, 

 форму и садржину информације о степену усклађености планираних и 
реализованих активности утврдило је Министарство привреде - Сектор за 
контролу, надзор и управне послове у области јавних предузећа и привредних 
регистара и о томе обавестило јединице локалне самоуправе дана 19. 7. 2016. 
године. 

 
 Поред наведеног, неопходно је напоменути да је чланом 13. Закона о изменама и 
допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 
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47/18) прописано да општинско/градско веће прати реализацију програма пословања и 
врши координацију рада јавних предузећа чији је општина/град оснивач и да подноси 
тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини општине/града, ради даљег 
извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. 
Нaведене надлежности Градског већа утврђене су и чланом 63. тачке 5а) и 5б) Статута 
града Лознице (''Службени лист града Лознице'' бр. 1/19 - пречишћен текст). 
 
 
 

Информација о степену усклађености планираних и реализованих 
активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница 

за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године 
 
 

 
Пет јавних предузећа чији је оснивач Град Лозница, у складу са чланом 63. Закона 

о јавним предузећима, доставило је извештаје о реализацији годишњег програма 
пословања за трећи квартал 2019. године: 

 
1. Јавно предузеће „Водовод и канализација” Лозница (у даљем тексту: ЈП 

„Водовод и   канализација”), 
2. Комунално јавно предузеће „Наш дом” Лозница (у даљем тексту: КЈП „Наш 

дом”), 
3. Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне 

енергије „Топлана – Лозница” Лозница (у даљем тексту: Јавно комунално 
предузеће „Топлана – Лозница”), 

4. Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој” 
Лозница (у даљем тексту: Јавно предузеће „Лозница развој”) и 

5. Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” Лозница (у даљем тексту: ЈКП  
„Паркинг сервис”). 

  
 У наставку Информације следи збирни приказ планираних и реализованих 
показатеља пословања јавних предузећа за период од 01.01. до 30.09.2019. године - кроз 
две задате табеле, уз образложење најзначајнијих одступања од планираних вредности. 
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ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2019. године 
 

Табела 1.  
     

у 000 динара 

Ред.  
бр. 

Јавно предузеће 
Укупни приходи Укупни расходи                  Бруто резултат 

План Реализација План Реализација План Реализација 

1. 
 
ЈП „Водовод и канализација” 307.363 288.096 305.225 281.870 + 2.138 + 6.226 

2. 
 
КЈП „Наш дом” 237.116 228.558 236.666 226.236 + 450 + 2.322 

3. 
Јавно комунално предузеће 
„Топлана – Лозница” 207.000 221.688 207.000 197.183 0 + 24.505 

4. 
Јавно предузеће „Лозница 
Развој” 80.751 84.423 80.751 65.002 0 + 19.421 

5. 
 
ЈКП „Паркинг сервис” 16.505 17.068 16.082 16.020 + 423 + 1.048 

 
УКУПНО (1+2+3+4+5): 848.735 839.833 845.724 786.311 + 3.011 + 53.522 
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Укупни приходи. У односу на планиране вредности за трећи квартал 2019. године 
реализовани приходи су збирно нижи за 1 %. Проценат реализације планираних прихода 
креће се у интервалу од 94% у ЈП ''Водовод и канализација'' до 107% у Јавном комуналном 
предузећу „Топлана – Лозница”. Проценат реализације планираних прихода највиши је, 
дакле, у Јавном комуналном предузећу „Топлана – Лозница” и последица је непланираних 
финансијских прихода на позицији Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне 
клаузуле у износу од 55,6 мил. динара. 
 
У структури укупних прихода код јавних предузећа доминирају пословни приходи. Ови 
приходи из редовних пословних активности представљају 89% укупних прихода.  
 
У три  јавна предузећа пословни приходи су нижи у односу на планиране: у ЈП „Водовод и 
канализација” за 9% (главни узрок томе јесте смањена потрошња),  у Јавном комуналном 
предузећу „Топлана Лозница” за 20% ( разлог одступања – нижи износи фактура у летњем 
периоду) и у КЈП „Наш дом” за 3% (основни разлози за то јесу генерално ниже цене 
услуга, мањи број извршилаца и др.). 
 
Укупни расходи. Збирно и појединачно посматрано, јавна предузећа су реализовала мање 
расхода од планираних .  
 
У структури укупних расхода преовлађују пословни расходи а, као такви, основни су 
узрок одступања планираних и реализованих вредности укупних расхода. Степен 
реализације пословних расхода највиши је у КЈП „Наш дом” 95%. Код осталих јавних 
предузећа степен реализације планираних пословних расхода креће се од 81% у ЈП 
„Лозница развој”, 87% у ЈП „Водовод и канализација”, потом 90% у Јавном комуналном 
предузећу „Топлана Лозница”, до 92% у  ЈКП „Паркинг сервис”. Уштеде на позицији 
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи основни су узрок одступања 
пословних расхода наниже у односу на планиране. 
 
Бруто резултат. Одступање бруто резултата пословања јавних предузећа за период од   
01.01. до 30.09.2019. године узроковано је претходно образложеним одступањима   
укупних прихода и укупних расхода у односу на планиране износe. 
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Табела 2. 
 
у 000динара 

Ред. 
бр. Јавнопредузеће 

Број запослених Средства за зараде (Бруто I) Субвенције Кредитна 
задуженост 

План Реализација План Реализација План Реализација Стање на дан 
30.09.2019. 

1. 
ЈП „Водовод и 
канализација” 132 116 69.404 57.273 2.250 2.173 228.980 

2. 
 
КЈП „Наш дом” 223 195 91.748 86.192 8.000 8.000 0 

3. 

Јавно комунално 
предузеће „Топлана 
– Лозница” 53 49 24.408 23.918 14.000 14.000 8.285 

4. 
Јавно предузеће 
„Лозница развој” 53 50 27.947 25.038 0 0 0 

5. 
ЈКП „Паркинг 
сервис” 15 14 6.998 5.930 0 0 0 

  УКУПНО 476 424 220.505 198.351 24.250 24.173 237.265 
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Број запослених. Укупан број запослених у јавним предузећима чији је оснивач Град 
Лозница, на дан 30. 09. 2019. године, износи 424, од чега је на неодређено време 
запослено 378 лица, а на одређено 46. Број запослених у свим јавним предузећима је 
мањи од броја запослених који је планиран за трећи квартал текуће године. 
 
Средства за зараде (Бруто I). Трошкови зарада запослених у пет јавних предузећа 
реализовани су на нивоу од 90% планираних. Подаци о трошковима зарада и броју 
запослених показују да јавна предузећа чији је оснивач Град Лозница у потпуности 
примењују смернице економске политике Владе Републике Србије у области зарада и 
запошљавања. 
 
Субвеницје. У периоду од 01.01. до 30.09.2019. године исплаћене су текуће субвенције 
комуналним јавним предузећима (ЈП „Водовод и канализација”, КЈП „Наш дом” и 
Јавно комунално предузеће „Топлана – Лозница”) у укупном износу од 24,2 мил. 
динара. Наведене исплате су у потпуности усклађене са Одлуком о буџету града 
Лознице за 2019. годину, годишњим програмима пословања и посебним годишњим 
програмима коришћења буџетске помоћи јавних предузећа. 
 
Кредитна задуженост. Два јавна предузећа града Лознице су кредитно задужена: ЈП 
''Водовод и канализација'' користи кредит KFW Банке за унапређење система 
водоснабдевања и канализације у градовима/општинама средње величине, а Јавно 
комунално предузеће „Топлана – Лозница” отплаћује кредит употребљен за изградњу 
градске топлане. Сервисирање обавеза по наведеним кредитима је уредно. 
 
Градско веће града Лознице подноси Информацију о степену усклађености 
планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач 
град Лозница за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године Скупштини града 
Лознице ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни 
положај јавних предузећа. 
 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ  ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 
 
Број: 06-33-5/19-II                                                                                                                                                    
Датум: 22.11.2019. године       
Л о з н и ц а  
 
                             

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Видоје Петровић, с.р. 
 


