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УВОДНИ ДЕО 

 

1)Профил предузећа 

 

КЈП“КОМПРЕД“Ново Милошево,Трг палих хероја 2-6,је  настало  на основу Олуке о 

оснивању КЈП“КОМПРЕД“Ново Милошево  Скупштине општине Нови Бечеј    

бр.03-352-2/2002 дана 30.05.2002.године,у циљу обављања делатности од општег 

интереса,континуирано и несметано ради задовољења основни животни потреба 

физички и правни лица ,установа  на територији насељеног места Новог Милошева (у 

даљем тексту предузеће). 

Јавно предузеће је регистровано дана 17.03.2005.године у Агенцији за привредне 

регистре, ПИБ-101431646 , Матични број.08259127. 

 

Јавно предузеће има својство правног  лица, са правима, обавезама и одговорностима  

утврђеним законом и  ОДЛУКОМ О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ    ПРЕДУЗЕЋА „КОМПРЕД“ НОВО 

МИЛОШЕВО , као и другим  прописима 

који уређују положај оснивача јавног предузећа. 

  

Оснивач КЈП“КОМПРЕД“ је општина Нови Бечеј,улица Жарка Зрењанина број  8 Нови 

Бечеј . 

Оснивач уређује и обезбеђује услове обављања стручних  послова у вези пружања 

комуналних услуга и делатности од општег интереса за грађане Новог Милошева. У 

2014.години, од 27.12.2013.године, чланом 3.Одлуке о поверавању снабдевања воде за 

пиће насељено место Бочар бр:ΙΙ 02-352-46/2013 донешеној на 16.седници СО Нови 

Бечеј, КЈП“КОМПРЕД“ снабдева водом за пиће кориснике на територији  насељеног 

места Бочар. 

Претежна делатност јавног предузећа је : 

-3600 Скупљање,пречишћавање и дистрибуција воде. 

Јавно предузеће обавља и следеће делатности: 

 

38.11 Сакупљање отпада који није опасан 

38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан 

39.00 Санација рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом 

81.30  Услуге уређења и одржавања околине 

43.21  Постављање електрични инсталација 

43.11 Рушење објеката 

41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда 

42.11 Изградња путева и аутопутева 

42.21Изградња цевовода 

96.03 Погребене и сродне делатности 

01.19 Гајење једногодишњи и двогодишњи биљака 

01.29 Гајење остали вишегодишњи биљака 

01.30 Гајење садног материјала 

47.78Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама 

02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности 

81.22 услуге осталог чишћења зграда и објеката 

43.22 постављање водоводних и канализациони,грејних и климатизованих система 

43.12 припрема градилишта 
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МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА 

КЈП“КОМПРЕД“обавља делатност од општег интереса становника у насељеном месту 

Ново Милошево као и поверене му делатности снабдевања водом  за пиће 

 на територији насељеног места Бочар.Мисија КЈП“КОМПРЕД“да побољша и улепша  

квалитет живот свим својим корисницима на територији насељеног места Ново 

Милошево и Бочар у том смислу што ће околину у којој живе учинити лепшом и 

уредном  а проблеме који се појаве везане за делатности за које је 

КЈП“КОМПРЕД“регистровано извршити ефикасно,квалитетно у најкраћем временском 

року на обострано задовољство и корисника и пружаоца комуналне услуге 

 

ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА 

Улагањем у машине ,опрему и објекте предузеће ће побољшати квалитет и квантитет  

комуналне  услуге које пружа а тиме ефикасност и профитабилност пословања,које ће 

пружити задовољство и корисницима комуналних услуга и пружаоцима комуналних 

услуга. 

 

ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА 

Циљ КЈП“КОМПРЕДА је да у сагласности са плановима ,процедурама,законима и 

применом законски регулатива из области обављања делатности као и доношењем и 

применом интерних аката  којима се ближе уређују поједини процеси пословања, 

делује : 

Ефикасно-остварује максималан резултат,уз дату количину и квалитет расположивих 

ресурса 

-Економично-пружа услуге одговарајућег квалитета,испоручује их у најкраћем року,уз 

најниже трошкове 

-Ефективно-„радити праве ствари“учинити да сви делови предузећа складно послују и 

способност предузећа да искористи прилике из пословног окружења и одговори на њих 

-Јавно-доступност свих информација у вези са пословањем предузећа,као и 

достављањем извештаја надлежним институцијама 

-Заштити имовине од штете,злоупотреба,оштећења и расипања,грешака,проневере и 

неправилности 
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2)ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА 

 

КЈП“КОМПРЕД“ у  радном односу има 13 запослених  од чега је дванаесторо на 

неодређено и један на одређено време. 

 

Организациона структура Предузећа заснива се на службама :  

 

• Техничкој служби  

•Финансијској  служби 

•Опште правни послови 

 

 

 

 

 

Р.б систематизовано Стручна спрема  Године 

стажа 

Године 

старости 

запослено 

1. Директор VI 32 56 1 

2. Рачуновођа VII 2 30 1 

3. Правник VII 2 40 1 

4. Технички  рук. IV 32 57 1 

5. Благајник-адн IV 33 56 1 

6. Водоинсталатер IV  ,III               18,39 43,59 2 

7. Књигов.оператер IV, III               9 36 1 

8. Гробар I 25 42 1 

9. Курир I 24 52 1 

10. Гробар-пом.рад НК 2 28 1 

11. Зоохугијеничар НК 14 36 1 

12. Помоћни радник НК              8,2 34,31 2 

13.     13 +1 

14. укупно    14 

 

 

 

 

Предузеће планира упошљавање дипл.правника чиме би активирало и службу за Опште 

правне послове која је предвиђена Правилником о организацији и систематизацији 

послова КЈП“КОМПРЕД“за 2014.годину и на шта су нам указивале бројне инспекције 

приликом  провере пословања у КЈП“КОМПРЕД“због бројних превида које би требало 

да регулише ова служба и лице које има одговарајуће стручно знање .Обављање ових 

послова преко агенција изискује много веће трошкове него упошљавање лица које би 

било редовно запослено. 
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Органи управљања у предузећу су Надзорни одбор и директор: 

 

 

    Надзорни одбор чине: 

 

Председник:Ђукић Зоран 

Члан-Оливера Торњански 

Члан-Јована Ђукичин 

 

Р.б. Име  и   Презиме    функција Октобар 2014 повећање 

1 Ђокић Зоран       председник 2000,00 % 

2 Торњански Оливера члан 2000,00 % 

3 Ђукучин    Јована члан 2000,00 % 

 

 

Директор предузећа је маш.инг.Љубинко Вујанић 

 

 

 

 

Предузеће није одредило накнаде у складу са одлуком оснивача већ су оне знатно 

ниже.Тиме је КЈП“КОМПРЕД“показало свест и могућност уштеде средстава које ће 

искористити у улагање опреме и допринети ефикаснијем  и рентабилнијем пословању 

предузећа. 
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КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМПРЕД“НОВО МИЛОШЕВО 

 

↓ 
 

        Надзорни одбор 

 

 

↓ 
ДИРЕКТОР КЈП“КОМПРЕД 

↓ 
 

Техничка служба рачуноводство Опште правни послови 

 

                          ↓                                             ↓                                                 ↓ 

 

 

 

                         ↓                                               ↓                                                ↓ 

                       

 

                                                   

            

                           ↓                                            ↓ 

                                                                     ↓                                                 

 

 

                                                                          

 ↓                                                                       

                                                      

 

 

 

                         ↓ 

 

 

 

 

                         ↓ 
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координат

ор 

 

Водоинста

 

   Гробар 

 

Комерција

лни.операт

. 

 

    Курир 

  Чистач/ 

    возач 

 

Благајник 

Рачуновођ

а 
 

Правник 

Зоохигије

ничар 

Технич.по

словођа 



 

Техничка служба врши послове и задатке везане за : 

 

1) пумпне станице 

2) одржавање јавни зелени површина 

3) сахрањивање умрлих и одржавање гробља  

4) дистрибуција вода 

5) одвођење отпадних вода 

6) сакупљање смећа поред прилазних путева 

7) зоохигијена  

8) одмуљавање кишне канализације и поправке стаза 

 

Финансијска служба: 

 

-рачуноводство 

-благајник-адм.радник 

-књиговођа- оператер 

 

Опште правни послови: 

-дипл.правник 

-курир 

 

 

 

3)ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.ГОДИНУ 

 

3.1 ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2014. ГОДИНИ 

 

 

НАЧИН-ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 

Предузеће се финансира из сопствених прихода као и из буцетских средстава. 

КЈП“КОМПРЕД“своје приходе остварује обављањем делатности  у општем интересу 

односно наплатом комуналних услуга водовода и канализације,одвођења отпадних 

вода,пијачне услуге,погребне услуге  . 

Из буџетских средстава за обављање делатности у општем интересу насељеног места 

Ново Милошево и снабдевање водом за пиће насељено место Бочар,изградња 

комунални објеката и одржавање комуналне ифраструктуре. 

Поред ових извора прихода  КЈП“КОМПРЕД“остварује приходе од других нивоа 

власти, учешћа на конкурсима које организује Покрајна ,Република,Европски фондови 

као и разне донације,поклони. 

 

б)Документациони основ за израду програма пословања за 2015.годину је 

годишњи програм пословања за 2014.годину са информацијама о значајним разликама 

остварених и планираних резултата. 

-нацрт буџета општине Нови Бечеј за 2015.годину и усвојена фискална политика 
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Правни основ, а уједно и законски оквир који уређује пословање предузећа садржан је у  

следећем :  

 

• Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса  

(“Службени гласник РС”, бр.119/2012 и 116/2013) 

• Закон о комуналним делатностима („СЛ.гласник РС“бр.88/2011) 

• Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,  

24/11 и 121/12)  

• Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 108/13) 

• Закон о раду („Сл.гласник РС“,бр.24/2005 и 61/2005,75/2014) 

• Закон о јавним службама(„Сл.гласник РС“,бр.79/2005) 

•Статут општине Нови Бечеј(„Сл.лист  општине Нови Бечеј „,бр.9/2008) 

•Одлуке о водоводу и канализацији(„Сл.лист СО Нови Бечеј „бр.01/79) 

•Одлука о одржавању чистоће и Одлука о одржавању чистоће јавних површина од 

18.11.2010.године 

•Одлука о нешкодљивом уклањању животињски лешева конфиската и класични 

отпадака („Сл.лист СО Нови Бечеј „бр.10/04) 

• Одлука о уређењу и одржавању гробља(„Сл.лист СО Нови Бечеј „,бр.4/04) 

• Одлука о оснивању КЈП“КОМПРЕД“Ново Милошево(„Сл.лист СО Нови 

Бечеј“,бр.6/02) 

•Статута предузећа („Сл.лист СО Нови Бечеј „бр.4/13) 

•Одлука о поверавању снабдевању воде за пиће насељено место Бочар(„Сл.лист СО 

Нови Бечеј“бр. 27/13) 

•Колективни уговор КЈП“КОМПРЕД“ 

3.2. 

Процена финансијски показатеља за 2014.година 

Р.б Приходи од планирано Процена 

остварења 

 

           % 

 1 Водовод и 

канализација 
12.395.758.00 15.295.328.00 123 

 2 Услуга на гробљу        2.050.000.00   1.942.264.00 94 

 3 Пијаца услуге           340.000.00      152.408.00 41 

 4 Одржавања  кишне 

канализације 
       1.800.000.00   1.800.000.00 100 

 5 Одржавање  

водовода 
       4.105.000.00   4.105.000.00 100 

 6 Чишћење  прилазних 

хпутева 
          450.000.00      450.000.00 100 

 7 Одржавање зелених 

површина 
      2.000.000.00   2.000.000.00 100 

 8 Комунална хигијена          850.000.00      850.000.00 100 

 9 Остале услуге       1.200.000.00   1.200.000.00 100 

 10 Суфинансирање за 

водовод4. 
      4.717.000.00   4.717.000.00 24 

 11 Остали приходи          300.000.00      400.000.00 0 

 12 Укупно:    30.237.758.00  28.916.000.00 95 
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Процена плана расхода за 2014.године 

 

 

Р.Б. Врста трошкова          

Планирано 

   

        Процењено 

      % 

1.  511-сировине и материјал      3.014.000.00        6.739.000.00 223 

2.  512-режијски  материјал         629.000.00           500.000.00 80 

3.  513-горива и енергија      2.420.000.00        2.583.000.00 106 

4.  5200-5201-5202 бруто зараде      9.138.070.00        8.344.745.00 91 

5.  5200-буџет 10% на плате            110.576.00  

6.  5210-доприноси на терет 

послодавца 

     1.635.714.00       1.387.758.00 85 

7.  529-Превенција од 

инвалидности  и рекреативни 

одмор 

 

         11.889.00 

 

            0 

 

0 

8.  5220-уговор о делу         150.000.00             0 0 

9.  5230-ауторски уговори           53.000.00             0 0 

10.  5240-привремени и повремени 

послови 

 

    2.155.384.00 

 

            0 

 

0 

11.  5250 -накнаде физичким 

лицима 

 

        58.300.00 

 

            0 

 

0 

12.  5260 -накнаде члановима НО      111.108.00   111.108.00 100 

13.  529-остали лични расходи      950.000.00    197.000.00 20 

14.  531-транспотр      424.000.00    500.000.00 117 

15.  532-услуге одржавања     1.000.000.00  1.430.000.00 143 

16.  535-рекламе         63.600.00       21.000.00 33 

17.  539-осталих услуге       424.000.00  2.536.000.00 598 

18.  540-амортизације         1.160.000.00  1.218.000.00 105 

19.  550-непроизводне услуге       347.000.00  1.000.000.00 288 

20.  5510-репрезентација       121.000.00       59.000.00 48 

21.  5520-премија осигурања       200.000.00     225.000.00 112 

22.  5530-платног промета       150.000.00       44.000.00 29 

23.  5540-чланарина         63.600.00              0 0 

24.  5550-порез         50.000.00      105.000.00 21 

25.  5560-доприноси       318.000.00             0 0 

26.  559-остали нематеријални 

трошкови 

        76.694.00        75.000.00 97 

27.  562-камате          30.000.00            0 0 

28.  579-непоменути расходи         283.399.00   345.000.00 121 

29.  Резервисана средства       5.000.000.00  1.117.000.00 22 

30.      

31.  Укупно: 30.037.758.00 28.648.000.00 95 

32.      
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 3.3     Процена ресурса предузећа 

Комуналним објектима  КЈП“КОМПРЕД“ сматрају се грађевински објекти  са 

уређајима ,инсталацијама и опремом,сама постројења, други објекти који служе за 

пружање комуналних услуга корисницима  и добра у општој употреби која се 

користе за обављање комуналне делатности. 

 

КЈП“КОМПРЕД“има право коришћења над следећим објектима: 

1.Водоводна  мрежа и четири бунара (Ново Милошево) 

Систем за снабдевање грађана водом је изграђен 1965.године,Магистрални водови 

су реконструисани и уграђене су цеви од тврде пластике (Ø 80,Ø110 и Ø 160) и 

окитена од 2“ и 2,5“,тако да је још око 23,36% цевовода остало од азбест-цементних 

цеви што би било 10745 м,које би требало реконструисати. 

  2.Водоводна мрежа и два бунара (Бочар) . 

Одлуком СО Нови Бечеј од 01.01.2014.године од МЗ Бочар преузима се одржавање 

система за снабдевање грађана водом ,који је изграђен 1965.године.Магистрални 

вод је делимично реконструисан и уграђене су цеви тврде пластике (Ø80,Ø 110 и Ø 

160) и окитена од 2“ и 2,5“,тако да је још око 50% цевовода остало од азбеста-

цементних цеви што би било 5745 м,које би требало реконструисати. 

3.Фекална канализација са црпним станицама и лагунама. 

Систем фекалне канализације је изграђен 1981.године за ужи део центра. 

Систем је рађен гравитационом методом.Пошто је терен у насељу готово раван за 

овакав систем су потребне веома велике дубине ископа,те се на проширењу није 

радило.У 2005.години започети су радови на проширењу мреже системом „под 

притиском“ и биопрочистач,(систем“ мокра поља“).Инвестицију је водила МЗ Ново 

Милошево. 

4.Уређење и одржавање гробља 

Гробље се у смислу закона и Одлуке о уређивању и одржавању гробља и 

сахрањивању(„Службени лист Нови Бечеј бр.04/04),сматра  земљиште које је 

одговарајућим урбанистичким планом или одлуком скупштине општине одређено за 

сахрањивање. 

У Новом Милошеву се гробља налазе на парцелама бр:  

1)1599 –Карловачко „ДРАГУТИНОВАЧКО“ 

2)2438-Ново“ Беодранско“ Православно гробље 

3)2978-Старо „Беодранско“ Православно и Католичко гробље 

4)2984-Јеврејско гробље  

Ниједно гробље није испарцелисано и не постоји евиденција  гробних места 

(евиденција се тренутно ажурира,следи просторно планирање методом –Мапирања) 

 5.Плацеви 

Број листе непокретности:2959 

Број парцеле: 

1585/4-ТРГ ПАЛИХ ХЕРОЈА  

1599-НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 1 

1600-БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 1/Б 

11068-ГУВНИШТЕ 

11069-ГУВНИШТЕ 
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На основу члана 82.Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“бр.72/2011 и 88/2013) и 

Статута општине Нови Бечеј, КЈП „КОМПРЕД“је предало захтев за добијање 

сагласноти о преласку права коришћења у право својине на парцеле на којима 

КЈП“КОМПРЕД“ има право коришћења и користи их за обављања делатности од 

општег интереса за које је регистровано. 

6.Зграда „КОТЛАРНИЦА“ 

Зграда се састоји из два дела .Део спремишта који се користи као складиште за 

опрему,материјал,возило и други део који би преуређењем могао да се користи за 

канцеларије  КЈП“КОМПРЕД“. 

На основу члана 82.Закона о својини („Сл.гласник РС“бр.72/2011 и 88/2013) и 

Статута општине Нови Бечеј КЈП „КОМПРЕД“је предало захтев за добијање 

сагласноти о преласку права коришћења у право својине на згради 

„КОТЛАРНИЦЕ“ . 

КЈП“КОМПРЕД“ од опреме поседује: 

-четири опремљена  Бунара укупног капацитета 53 л/сек 

-опремљену црпну станицу за фекалну канализацију и  једну резервну муљну 

пумпу; 

-возило ауто Застава 101 са ауто-приколицом 

-трактор са кашиком ИМТ 549 и приколицом 

-травокосачице и тримери за кошење траве и шибља 

-две мешалице за бетон 

-две вибро „жабе“ за набијање песка и земље 

-машину за сечење бетона и асфалта 

-две вакум пумпе за воду 

-четири персонална рачунара 

-три мпача 

-две фискалне касе 

-трагач инсталација 

-моторну прскалицу 

-телескопску тестеру 

-апарат за варење 

-колица за пренос умрлих 

-даску за чишћење снега 

У 2015.години планира се куповина возила због старости постојећег возила које готово 

и није у возном стању а које је неопходно за несметано обављање делатности у висини 

од 1.200.000 хиљада динара. 

 

4.Планирани физички обим активности за 2015.годину. 

Образложење захтева за текуће издатке 

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

Да би КЈП“КОМПРЕД“могло пословати и вршити делатност од општег интереса у 

складу са законом РС,потребно је да добије водну дозволу и Лиценцу за обавњање 

делатности дистрибуције воде. 

Добијањем водне дозволе и Лиценце КЈП“КОМПРЕД“би постао конкуретан на 

тржишту и могао би конкурисати за послове из своје делатности чиме би допринео 

побољшању профитабилности и бољем пословању предузећа. 

У 2014.години КЈП“КОМПРЕД“је започео са испуњавањем процедуре у циљу  
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добијање водне дозволе и Лиценце на тај начин што је израдио“ Елаборат о зонама 

санитарне заштите изворишта јавног водоснабдевања у насељеном месту Ново 

Милошево“које чини први корак ка добијању решења с којим се даље обраћамо 

Покрајинском секретеријату за здравствену социјалну политику и демографију 

Нови Сад. 

У 2015.годину следи нам израда“ Елабората о зонама санитарне заштите изворишта 

јавног водоснабдевања у насељеном месту Бочар“  

У оквиру ове службе обавља се : 

 

Одржавање контроле и дистрибуције воде: 

Контрола се састоји у санитарном надзору здравствене исправности воде за 

пиће,начину коришћења и одржавања зона санитарне заштите,санитарно- 

хигијенски услови у објекту за снабдевању воде за пиће. 

КЈП“КОМПРЕД“ у том погледу ,у циљу утврђивања исправности воде за пиће у 

2014 години је извршио : 

              -три основне  микробиолошке анализе са три места сваког месеца 

              - три основне физичко-хемијске анализе са три места сваког месеца 

              -  једну анализу у току године на присуство Ас са три тачке 

             -  испитивање здравствене исправности воде за пиће из контролисаног водног 

објекта 

     Укупно је извршено 24 основних микробиолошки анализа и 24 основних физичко –

хемијски анализа ,периодични преглед воде која се користи за пиће и санитарно 

хигијенске потребе . 

     У 2014  године на територији Новог Милошева изграђена је Еко-чесма  која у 

знатној мери побољшава и олакшава снабдевање становништва  насељеног места Ново 

Милошево водом за пиће .КЈП“КОМПРЕД“ ће одржавати овај објекат као и Еко -чесму 

у Бочару .Еко-чесме су у власништву месних заједница Новог Милошева Еко-чесма у 

Новом  Милошеву, Бочара ,Еко –чесма у Бочару. 

1)ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ  

Одлуком о поверавању снабдевања воде за пиће насељено место Бочар(„Сл.лист СО 

Нови Бечеј“бр. 27/13)  преузима се одржавање система за снабдевање водом за пиће 

кориснике комуналне услуге на територији насељеног места Бочар. 

Ова комунална услуга је проблематична по питању  обезбеђења инструмената наплате. 

Предузеће не може да ускрати или обустави услугу због неплаћања,због одржања 

социјалног мира а од појединих корисника непостоји могућност наплате пошто је 

социјални статус корисника веома низак. 

У оквиру дистрибуције воде  обухваћено је поред раније наведеног редовног 

одржавања мреже и контроле квалитета воде  

-перформација,сервисирање и одржавање бунара 

-баждарење водомера  

-очитавање водомера 

У насељеном месту Ново Милошево трнутно има 5312 прикључак на водоводну мрежу 

-домаћинства...............................5282 

-индустрија......................................20 

-установе..........................................10 
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-установе..........................................10 

-даћинства паушал...........................435 

Летња тарифа................од 01.05.-31.10. 

Зимска тарифа..............од  01.11.-30.04. 

Индустрија паушал...........................12 

 

 

2)ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

Делатност се обавља по позиву код физичких и правних корисника, и обавља је једна 

екипа док се по потреби укључује и друга.  

Канализациони систем у Новом Милошеву се састоји од : 

-главни црпни станица ,потисни цевовод од ГЦС“Мокрог поља“,пречистач“Мокро 

поље“,површине (лагуна )3,11h 

-Канализациона мрежа Гравитациона у  дужини од 3,5 км. 

-Канализациона мрежа под притиском у дужини од 45,6 км. 

Укупан број корисника је 510: 

Гравитациону мрежу 

Мрежа под притиском 

Прикључак на канализациону мрежу 

Поправке канализације/излазак на терен  

Услуга поправке водомера/ношење пумпи на поправку. 

3)ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ  

 Пијаца у Новом Милошеву је посебна тржишна институција која се бави трговином на 

мало,путем уређивања,одржавања и издавања специјализованог простора за обављање 

пијачне продаје робе,као и пратећих услуга. 

Пијацом на подручју насељеног места Ново Милошево управља КЈП“КОМПРЕД“ Ново 

Милошево у складу са чланом 4.Закона о комуналним делатностима(„Сл.гласник 

РС“бр.88/2011) , Одлуке о пијацама („Сл.Сл.лист општине Нови 

Бечеј“бр.1/2001,3/2003,5/2004,22/2013),Правилника о пијачном реду КЈП“КОМПРЕД“. 

Физичка и правна лица која се баве трговином на пијаци закључују уговор о закупу 

тезге и обележеног пијачног простора за коју плаћају надокнаду у складу са 

закупљеним м или по ком –јединичне мере и дужином времена закупа.Цену одређује 

КЈП“КОМПРЕД“ уз сагласност оснивача. 

Пијачна такса се наплаћује према ценама утврђеним у ценовнику КЈП“КОМПРЕД“ уз 

сагласност оснивача. 

. Промене ће се огледати и у начину издавања тезги у закуп. 

. Начин издавања ће бити у складу са Законом о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 

72/201 и 8/2013), спровођењем јавног надметања – лицитацијом која ће се одржати у  

2015.године. Право учешћа на лицитацији имају они закупци који испуњавају  

услове предвиђене Законом о трговини(Сл.Гласник РС број 53/10), Законом о 

ветеринарству (Сл.Гласник РС, број 91/05, 30/10 и 93/12), Правилником о минималним 

техничким условима за обављање промета робе и вршење услуга у промету робе 

(Сл.Гласник РС број 47/96, 2/97, 6/9, 9/05, 10/07, 98/09 и 62/1) и Општинском одлуком о 

одржавању пијаца и пружању услуга на њима (Сл.лист општина Нови Бечеј бр.1/2001, 

3/2003,5/2004,22/2013 ). 

Зелена робна  пијаца је део намењен за промет пољопривредних прехрамбених 

производа и на њој могу продавати: 
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1. Индивидуални пољопривредници и чланови њиховог породичног домаћинства са 

регистрованим активним пољопривредним газдинством, или уз доказ да су 

обвезници пореза на приходе од пољопривреде 

2. предузетници који су основали радњу на тезги или сличном објекту на овим пијацама 

за промет на мало пољопривредних производа. 

 

Ново Милошево има 93 пијачне тезге. 

Покривене тезге ...............................40. 

-непокривене тезге............................20 

На бетону...........................................16 

Простор за теретна возила................14 

-наплата пијачине и закуп тезге. 

-закуп места на вашару .     

 

4)ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 

Ова делатност обухвата одржавање гробља и комуналних објеката који се налазе у 

склопу гробља, сахрањивање, одржавање пасивних гробља и спомен  обележја, као и 

превоз посмртних остатака од места последњег пребивалишта,(стана,куће) до гробља. 

 Регулисана је Општинском одлуком о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању 

(Службени лист општине Нови Бечеј бр:04/10  br:01-35-3/2004 dana 27.05.2004.године и 

Правилником о уређењу и одржавању гробља КЈП“КОМПРЕД“ . 

  

 КЈП“КОМПРЕД“ комуналну делатност, управљања гробљима ,одржавања и 

сахрањивања , обавља на свим гробљима насељеног места Ново Милошево. 

.Годишњи програм пословања за 2015годину садржај комуналне услуге, које предузеће 

пружа је одржавање зелених површина и кошење траве на заједничким деловима 

гробља и старим пасивним деловима гробља, сахрањивање, вођење евиденције умрлих, 

склапање уговора за право коришћења гробног места за обавезни и обновљени рок 

почивања, као и склапање уговора о резервацији гробних места,  продаја гробног места 

,места за   гробница-костурница, као и вођење евиденције о горе наведеним уговорима, 

одржавање и коришћење комуналних објеката на гробљу (капеле,  и сл.) изградња 

бетонских стаза и прилаза гробним местима. 

Комунална услуга одржавања гробља (кошење зелених површина, тримерима и 

косачицама) је планирана у обиму од 4 до 6 кошења свих гробља а поред ових редовних 

кошења на појединим деловима гробља раде се и додатна кошења у зависности од 

природних услова (вегетације). 

Сахрањивање се обавља на свим гробљима у насељеном месту Ново Милошево. 

Сахране се обављају сваки радни дан по потреби.  

У 2015.години планира се парцелизација и мапирање гробних места. 

Ова активност би дала одговор која су места слободна за даљу сахрану, која се места 

могу закупљивати тј. резервисати где се евентуално могу изгађивати гробнице свих 

типова, стазе на појединим парцелама, санитарни чворови, објекти за потребе спровода 

и обављања делатности итд.  

Потребно је реконструисати ограде на свим гробним парцелама 

Хортикултурно уредити гробље,“Драгутиново „ и Беодранско. 

Средства ћемо обезбедити  у складу са сопственим могућностима.  
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5)ОСТАЛЕ УСЛУГЕ- 

 

 Ванредне активности 

Ванредне активности су непредвидиве и као такве заснивају се на околностима које 

одређују број извршиоца и неопходну механизацију. 

Извршавају се : 

A) по налогу комуналне испекције (укључује се сва расположива механизација и радне 

снаге) 

B) локане управе и МЗ (временске непогоде, разне манифестације, прославе и 

скупшови) 

 

6)ИЗРАДА ПРИКЉУЧКА 

У 2015 КЈП“КОМПРЕД“ планира већи број израде прикључака  на канализациону 

мрежу у односу на  2014.години 

 

Водоводни прикључак без ископа пречника  ³/4 

Прикључак на канализациону мрежу гравитациони 

Издавање знакова  

Излазак на терен и отпушавање фекалне пумпе 

 

7)ОДРЖАВАЊЕ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈА 

-одржавање сеоски канала и ћуприја ради несметаног протока кишнице 

-одмуљавање отворене атмосферске канализације до пројектоване котеи уградња 

канолета на дну канала,замена оштећених или неодговарајућих пропуста, 

-постављање нових пропуста са израдом крила од пуне опеке 

-поправка стаза на раскрсницама 

 

8)ЧИШЋЕЊЕ ПРИЛАЗНИХ ПУТЕВА 

 

Одржавање прилазних путева: 

Нови Бечеј-Ново Милошево 

Ново Милошево –Кикинда 

 Ново Милошево –Башаид 

Ново Милошево- Бочар 

 

ЗИМСКА СЛУЖБА 

 

 На основу Одлуке СО о  поверавању обављања послова комуналне делатности зимског 

одржавања путева ,КЈП“КОМПРЕД“из Новог Милошева ће вршити на територији 

насељеног места Ново Милошево и Бочара и локалног пута Ново Милошево –

Бочар,Ново Милошево-Башаид. 

 

На чишћењу коловоза и тротоара од  снега ће се у 2015.години ангажовати за: 

1)Рад на зимском одржавању путева помоћу машина, 

 одређује се на основу часа-јед.мере 

-рад трактора  на чишћењу и посипању коловоза. 

-Рад телехендера на чишћењу снега  

-Ангажованост возила на обиласку терена  

-рад радника на зимском одржавању. 
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2)Материјал –Т-јединица мере 

- Набавка индустријске соли. 

- Набавка дробљеног камена  агрегата  

3)Рад радника –час-јединица мере 

 

Пошто КЈП“КОМПРЕД“ нема механизацију која би била  довољна за ефикасно 

деловање у периоду великих падавина и непогода , принуђени смо да користимо 

механизацију других предузећа и услуге плаћамо. 

 

9)ОДРЖАВАЊЕ ПАРКА И ЧИШЋЕЊЕ УЖЕГ ЦЕНТРА НАСЕЉА 

 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ЗЕЛЕНИЛА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

План рада техничке службе у целости је повезан са развојем насељеног места  Ново 

Милошево. Одржавање и нега зелених површина као и њихова чистоћа нема само 

визуелну функцију већ представља свест грађана и локалне самоуправе у каквом 

окружењу желе да живе. Чистоћа и сама уређеност насељеног места Новог Милошева 

осликава једно уређено и модерно друштво као и добру слику о самом насељеном  

месту новом Милошеву као и КЈП“КОМПРЕД“ коме је поверен тај посао. 

1. Одржавање чистоће 

1. Чишћење тротоара, и тргова сваког дана и то: 

Трг палих хероја 2-6 

Плато испред Месне Заједнице 

Плато испред ОШ“др.Ђорђе Јоановић“ 

Поште у Новом Милошеву 

Дома здравља у Новом Милошеву 

Парка у центру Новог Милошева , станица милиције у Новом Милошеву 

Тржни центар у Новом Милошеву 

Дом пензионера 

Пијаца 

2. Прикупљање отпадака 

сваког радног дана са тротоара и травњака у улицама и површинама и то: 

 Трг палих хероја 2-6 

Плато испред Месне Заједнице 

Плато испред ОШ“др.Ђорђе Јоановић“ 

Поште у Новом Милошеву 

Дома здравља у Новом Милошеву 

Парка у центру Новог Милошева 

 Станица милиције у Новом Милошеву 

Тржни центар у Новом Милошеву 

Дом пензионера 

Пијаца 

Аутобуска стајалишта 

3.Орезивање  дрвореда са прикупљањем и одвозом на 

депонију и то: 

Трг палих хероја 2-6 

Плато испред Месне Заједнице 

Плато испред ОШ“др.Ђорђе Јоановић“ 

Поште у Новом Милошеву 
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Дома здравља у Новом Милошеву 

Парка у центру Новог Милошева 

Милициска станица у Новом Милошеву 

Тржни центар у Новом Милошеву 

Дом пензионера 

 

4. Кошење траве моторним тримерима, косачицом  

Трг палих хероја 2-6 

Плато испред Месне Заједнице 

Плато испред ОШ“др.Ђорђе Јоановић“ 

Поште у Новом Милошеву 

Дома здравља у Новом Милошеву 

Парка у центру Новог Милошева 

Милициска станица у Новом Милошеву 

Тржни центар у Новом Милошеву 

Дом пензионера 

5. Одржавање ружичњака у парку 

- одгртање ружа 

- орезивање ружаГодишњи програм пословања за 2014.годину 

- окопавање и плевљење 

- скидање прецветралих цветова 

- летње орезивање 

- заливање ружичњака 

- хемијска заштита и прехрањивање 

- јесење орезивање ружа 

- загртање ружа пред зиму  

6. Чишћење паркова и зелених површина од отпалог лишћа са прикупљањем, 

утоваром и одвозом на  депонију: 

 Трг палих хероја 2-6 

Плато испред Месне Заједнице 

Плато испред ОШ“др.Ђорђе Јоановић“ 

Поште у Новом Милошеву 

Дома здравља у Новом Милошеву 

Парка у центру Новог Милошева 

Милициска станица у Новом Милошеву 

Тржни центар у Новом Милошеву 

Дом пензионера 

 7.Гајење шума и остале шумарске делатности 

 Пошумљавања зелених површина 

На основу Одлуке о додељивању пољопривредног земљишта на коришћење без 

плаћања накнаде КЈП“КОМПРЕД“,број ΙV-04-320-28/1,oд 2.07.2014.године,у складу са 

чланом 61.став 2 Закона о пољопривредном земљишту(„Сл.лист 

РС“,бр:62/06)закључује Уговор о давању на коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини ради пошумљавања са РС Министарством пољопривреде и заштите 

животне средине. 

Пошумљавање КЈП“КОМПРЕД“ ће извршити на парцелама КО Ново Милошево 

катастарске парцеле бр: 418,укупне површине од 43.3625хектара. 
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КЈП“КОМПРЕД“ треба да подигне засаде шуме у року од  четири године ,уколико се то 

не учини у том периоду земљиште које је добијено на коришћење од  Министарства 

враћа се Министарству. 

КЈП“КОМПРЕД“ почиње са планом реализације пошумљавања у 2015 години и трајаће 

до реализације свих  испланираних парцела. 

 

 

10) ОДРЖАВАЊЕ ЗООХИГИЈЕНЕ 

Одлуком о нешкодљивом уклањању животињски лешева конфиската и класични 

отпадака („сл.лист СО Нови Бечеј“бр.4/13)КЈП“КОМПРЕД“обавља посао 

зоохигијене који подразумева хватање паса и мачака по позиву грађана и уклањања 

са јавних зелених површина. 

Зохигијена је као делатност дефинисана Законом о комуналним делатностима, 

Законом о добробити животиња и Законом о ветеринарству. 

Делатност зохигијенске службе је,нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних 

површина,  

По тренутној систематизацији, службу чини један радник на пословима сакупљања 

 угинулих  животиња.  

У 2014.години урађена је и ограђена прихватна станица за угинуле животиње. 

Потребно је доставити адекватне контејнере које могу прихватити угинуле животиње 

до потребног отпремања  за уништење у складу са важећим прописима РС. 

Током 2015. године потребно је завршити радове на прихватилишту и то:  

-прилазне путеве урадити по стандардима  и прописима важећи закона РС 

- изградња пункта за дезинфекцију возила 

 

 

 
Р.б Опис послова                               Број      радника  

коефицијент 1 Директор Планирано по 

систематизацији 

Стварно 

стање 

недостата вишак 

2 Рачуноводство 1+1+1=3 VII,IV,ΙΙΙ 3 / 1 3.10, 2.40 

3 Правник 1 VII 0 1 0 3.10 

4 Тех.руковод. 1 IV 1 / / 2.80 

5 Водоинсталатер 2 IV.НК 1 / / 2.50 

6 Гробар 3 НК 3 / / 1.80 

7 Чист.возач 3 НК 3 / / 1.80 

8 Зоохигијеничар 1 НК 1 / / 1.80 
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5.ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА 

 

 

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПЛАНА ,РЕАЛИЗАЦИЈА И ПРОЦЕНА 2014-2015  

 

 

Р.Б ПРИХОДИ ПЛАН 2014 ПРОЦЕНА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

2014.године 

ПЛАН 

2015 

1 Сопствени приходи 17.373.000.00 17.994.000.00 18.111.000.00 

2 Буџет СО 9.805.000.00 9.805.000.00 9.805.000.00 

3 Поклони / / / 

4 Донације / / / 

5 Други нивои власти 5.000.000.00 1.117.000.00 4.000.000.00 

6  32.178.000,00    30.238.000.00   31.916.000.00 

 

 

5.2. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015.годину 

 

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2015 .ГОДИНУ 

Р.б. Приходи од: Планирано 

1 Водовода 12.661.000.00 

2 Канализација  1.700.000.00 

3 Услуга на гробљу 1.950.000.00 

4 Пијачне услуге    200.000.00 

 

5 

Одржавање водоводне мреже-субвенције 

СО 

 

4.105.000.00 

6 Уређење и одржавање гробља    600.000.00 

7 Одржавање кишне канализације-поверени 

послови СО 

 

1.800.000.00 

8 Чишћење прилазни путева –поверени 

послови СО 

 

  450.000.00 

9 Одржавање зелених површина-поверени 

послови СО 

 

2.000.000.00 

10 Одржавање комуналне хигијене-поверени 

послови СО  

 

   850.000.00 

11 Други нивои власти 4.000.000.00 

12 Накнада штете    100.000.00 

13 Укупно : 31.916.000.00 

 

 

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2015.ГОДИНУ 

Р.б. ВРСТА ТРОШКОВА ПЛАНИРАНО 

1 511-сировине и материјал             5.248.000.00 

2 512-режијски материјал 500.000.00 

3 5110-горива и енергије             3.420.000.00 

4 5200-5201-5202 бруто зараде             9.303.000.00 

5 5200-буџет 10% на плате 663.000.00 

6 5240-привремени и повремени послови - 



7 5260-накнаде члановима НО 111.108.00 

8 529- остални лични расходи     80.000.00 

9 531-транспорт    500.000.00 

10 532-услуге одржавања    6.379.000.00 

11 535-рекламе     21.000.00 

12 539-осталих услуга   2.100.000.00 

13 540-амортизација 1.218.000.00 

14 550-непроизводни услуга    900.000.00 

15 5510-репрезентација      59.440.00 

16 5520-премија осигурања     200.000.00 

17 5530-платног промета     125.000.00 

18 5550-порез     105.000.00 

19 559-остали нематеријални трошкови        80.000.00 

20 579- непоменутих расхода      346.000.00 

   

   

 УКУПНО :             31.359.000.00 

   

   

   

 

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 

 

Квалификациона структура запослених у предузећу одговара сложености и обиму 

послова којим се предузеће бави, исто тако се може рећи и за старосну структуру, као и 

структуру по годинама стажа радника  

Р.б систематизовано Стручна спрема  Године 

стажа 

Године 

старости 

запослено 

1. Директор VI 32 56 1 

2. Рачуновођа VII 2 30 1 

3. Правник VII 2 40 1 

4. Технички  рук. IV 32 57 1 

5. Благајник-адн IV 33 56 1 

6. Водоинсталатер IV  ,III               18,39 43,59 2 

7. Књигов.оператер IV, III   9 36 1 

8. Гробар I 25 42 1 

9. Курир I 24 52 1 

10. Гробар-пом.рад НК 2 28 1 

11. Зоохугијеничар НК 14 36 1 

12. Помоћни радник НК              8,2 34,31 2 

13.     13 +1 

14. укупно    14 

 

Зараде се планирају и исплаћују у складу са Законом о буџетском пословању, Законом 

о јавним предузећима, Правилником о систематизацији и организацији, појединачним 

уговорима о раду,  
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Годишњим програмом пословања, Инструкцијама о мерама Владе Србије око права на 

пројектовање масе зарада за исплату радника у јавним предузећима и предложеним 

мерама за смањење од 10% од нето зараде . 

Нема запослених који испуњавају услове за исплату јубиларне награде. 

У досадашњем раду предузеће је редовно исплаћивало зараде запосленима, водећи 

рачуна да учешће зарада у осталим расходима не прелази економске критеријуме, а на 

основу процента наплате и могућности предузећа. 

Утврђивање масе зарада за исплату је регулисана и Уредбом о начину и контроли 

обрачуном исплате зарада у јавним предузећима 

 

Планом пословања за 2014. као и 2015..годину предвиђа се упошљавање дипл.правника 

како би предузеће могло да послује у складу са чланом 7.тачком 2.Закона о јавним 

предузећима(„Сл.гласник РС“бр:119/12,116/13,44/14),Закона о јавним набавкама,Закона 

о водама који за добијање лиценце предвиђа три високо образована стручњака а наше 

предузеће за сада не испуњава услов.Уредба о поступку за прибављање сагласности за 

ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 

(„Сл.гласник РС“бр.113/13) предвиђа сагласност за ново запошљавање уколико се 

запошљавањем прекорачује број од 10% укупаног број запослених на неодређено 

време. 

Запошљавањем правника који је предвиђен Правилником о систематизацији и 

организацији  КЈП“КОМПРЕД“ не прекорачује се проценат од 10%  од укупног броја 

запослених на неодређено време  а Молба се не подноси пошто планирамо 

запошљавање на одређено време. 

Тако да се за 13+1 радника у предузећу, планира у 2015. години маса бруто зарада 

садржана у таблицама у прилогу. 

 

7.ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН 

Према наведеном, реализација плана редовних инвестиционих улагања у највећој мери 

зависи од динамике остварења извора финансирања, доноси се и ради доношења плана 

јавних набавки. 

У 2015.години 

Пројекат „Реконструкције моторног погона и  управљања на извориштима за 

водоснабдевање у насељеном месту Ново Милошево“финансира се из општинског 

буџета у узносу од   920.000.00  динара и   3.691.920,00 динара од АПВ,Покраинског 

секретаријата за пољопривреду,водопривреду и шумарство на основу Уговора о додели 

бесповратних средстава за  суфинансирање изградње и реконструкцију водних објеката 

у јавној својини закључен дана 15.07.2014.године. 

 

8. ЗАДУЖЕНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 

Предузеће није кредитно задужено. 

 

9.ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА;УСЛУГА ;РАДОВА за 

обављање делатности КЈП“КОМПРЕД“ Ново Милошево,као наручилац у смислу 

Закона о јавним набавкама у обавези је да на годишњем нивоу планира финансијска 

средства  која су неопходна  за набавку добара ,услуга,радова за текуће пословање 

КЈП“КОМПРЕДА“ и инвестиционо одржавање као и реализацију капиталних пројеката 

и капиталних улагања. 

 КЈП“КОМПРЕД“је планирало набавку добара,услуга,радова  за 2015.годину,настојећи 

да предвиди могуће издатке у току календарске године.Реализација планираних  
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набавки ће се кретати у оквиру расположивих финансијски средстава ,не угрожавајући 

текућу ликвидност  и солвентност КЈП“КОМПРЕДА а у циљу обезбеђења његовог  

несметаног пословања . 

 

• ДОБРА 

• УСЛУГЕ 

• РАД 

 

Табела у прилогу 

 

 

10. ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 

 

Према уредби владе Републике Србије 

 

 11.ПОЛИТИКА  ЦЕНА 

 

 

ЦЕНЕ 

 

Цене комуналних услуга одређује се на основу следећих начела: 

-примена начела „потрошач плаћа“ 

-примена начела „загађивач плаћа“ 

-довољност цена да покрије пословне расходе 

-усаглашеност цена комуналних услуга са начелом приступачности 

-непостојање разлике у ценама између  различитих категорија потрошача,сем ако се 

разлика заснива на различитим трошковима обезбеђења комуналне услуге. 

 

 Ако се за различите категорије корисника  комуналних  услуга  примењују 

различити методи обрачуна ,водиће се рачуна да цена  буде сразмерна  са 

трошковима  пружања те услуге. 

 

Цене комуналне услуге могу се плаћати унапред 

 

Елементи за одређивање цена комуналних услуга су: 

1) пословни расходи исказани у пословним књигама  и финансијским извештајима 

2)расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавке  

Опреме,према усвојеним програмима  и плановима вршиоца комуналне делатности на 

које је јединица локалне самоуправе дала сагласност; 

3)добит вршиоца комуналне делатности 

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне 

инфраструктуре исказује се посебно и могу се употребити само за те намене. 

 

Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне делатности уз 

сагласност оснивача. 

 

Јединица локалне самоуправе може утврдити категорије корисника комуналних услуга 

који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга, као и износ субвенције за сваку 

категорију.              
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Јединица локалне самоуправе  је дужна да достави списак тих корисника комуналне 

услуге вршиоцу комуналне делатности,као и да надокнади субвенционирани део цене 

вршиоцу комуналне делатности. 

 

Финансијски план пословања за 2015. годину, односно пословни приходи предузећа 

рађени су по основу постојећих цена комуналних услуга из 2014.године.  

 

 

 

Р.б. 

 

 

 

 

Назив услуге 

Јед. 

мере 

Важеће цене 

У 2014.години 

без ПДВ 

Важеће цене 

У 2015.години 

без ПДВ 

Pov. 

u 

% 

I ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ     

 1. Домаћинства m/3 33,00 33,00 - 

 2. Индустрија m/3 107,00 107,00  

 3. Установе m/3 43,00 43,00  

 4. Домаћинства ПАУШАЛ 

Летња тарифа  од   01.05.-31.10. 

Зимска тарифа од   01.11.-30.04. 

 

- 

660,00 

330,00 

660,00 

330,00 
 

 5. Индустрија ПАУШАЛ - 2.866,00 2.866,00  

II ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ 

ВОДА 

    

 6. Домаћинства m/3 18,40 18,40  

 7. Индустрија m/3 65,00 65,00  

 8. Установе m/3 26,00 26,00  

 9. Домаћинства ПАУШАЛ 

Летња тарифа  од   01.05.-31.10. 

Зимска тарифа од   01.11.-30.04. 

 

- 

368,00 

184,00 

368,00 

184,00 

 

 10. Индустрија ПАУШАЛ - 1.745,00 1.745,00  

III ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ 

- НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ 

    

 12. Дневна такса за : 

      - покривене тезге 

     -  непокривене тезге 

     -  на бетону  

     -  простор за теретна возила 

 

m 

m 

m 

 

m 

 

80,00 

72,00 

65,00 

72.00 

 

80,00 

72,00 

65,00 

72.00 

 

 13. Тромесечни закуп за: 

      - покривене тезге 

      - непокривене тезге  

      - на бетону 

      - простор за теретна возила 

 

kom. 

kom. 

3 m 

 

3 m 

 

2.730,00 

2.447,00 

1.600,00 

1.600,00 

 

2.730,00 

2.447,00 

1.600,00 

1.600,00 

 



IV ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ  

 

    

 14. Сахрањивање умрлог и закуп 

на 10 година од дана 

сахрањивања 

 

 

kom. 

4.712,00 4.712,00  

 15. Коришћење капеле - 1.788,00 1.788,00  

 16. Сахрањивање у заједничкој 

гробници 

 

 

4.712,00 4.712,00  

 17. Есхумација без трошкова 

материјала 

 

kom. 

21.686,00 21.686,00  

 18. Резервација гробног места до 

дана сахрањивања 

 

kom. 

6.896,00 6.896,00  

 19. Резервација гробног места на 

1 годину. 

 

kom. 

 

758,00 

 

758,00 

 

 20. Дозвола за радове на гробљу  - 941,00 941,00  

 21. Такса за уређење гробља по 

ст.ј. 

51.10 51.10  

V ОСТАЛЕ УСЛУГЕ     

 21. Издавање услова или давање 

сагласности на пројектну 

документацију 

 

 

kom. 

903,00 903,00  

 22. Рад КВ радника 1 h 396,00 396,00  

 23. Рад НК радника 1 h 283,00 283,00  

 24. Aнгажовање камиона km 2.464,00 2.464,00  

 25. Искључење – укључење воде 

ван шахта 

 

kom. 

 

2.823,00 

 

2.823,00 

 

 26. Рад трактора са кашиком за 

утовар 

 

1 час 

2.962,00 2.962,00  

VI ИЗРАДА ПРИКЉУЧКА     

 28. Водоводни прикључак, без 

ископа пречник ¾ ‘ 

 

kom. 

22.308,00 22.308,00  



 Прикључак на канализациону 

мрежу-гравитациона 

 91.200,00 91.200,00  

 Прикључак на канализациону 

мрежу под притиском 

 91.200,00 91.200,00  

 Издавање знакова   500,00 500,00  

 Излазак на терен и одгушивање 

фекалне  пумпе 

 1.100,00 1.100,00  

 

12.УПРАВЉАЊЕ  РИЗИЦИМА  

 

Циљ система управљања ризицима у ЈКП“КОМПРЕД“ састоји се у стварању вредности 

и смањењу последица ризика.То се постиже анализом пословне 

активности,идентификацијом ризика ,анализом ризика,праћењем ризика. 

Поред обезбеђења од ризика  који могу тренутно да угрозе егзистенцију 

предузећа,потребно је предвидети ризике који могу имати последице у будућности. 

У КЈП“КОМПРЕДУ“постоје 

      Лични ризици који се огледају у повредама запослених на раду. 

 На  овај ризик се делује превентивно поштујући Закон о безбедности и здраваља на 

раду .Ангажовало се  лице које ће у складу са законом спроводити превентивне мере 

доносећи акт о процени ризика за свако радно место у КЈП“КОМПРЕД“ и предвиђајући 

мере за спречавање настанка повреда на раду и предвиђајући санкције  за непоштовање 

предвиђени мера. 

КЈП“КОМПРЕД“ има колективно осигурање за своје раднике од повреда и смртних 

случајева код ДДОР-осигуравајућег друштва. 

Полисом осигурања аутоодговорности,значи осигурани су ауто плус лица у ауту. 

    Ценовни ризик  

Предузећа су превасходно основана за извршење послова од јавних интереса, односно 

да обављају делатност од општег интереса,а тежња да послују профитабилно у време 

економске кризе и без економски исплативи цена је готово немогућа.У цену комуналне 

услуге урачунати су сви трошкови пословања али није урачуната немогућност 30% 

наплате потраживања. 

Овај ризик КЈП“КОМПРЕД“ настоји да умањи честим опоменама и ангажовањем 

судског извршитеља , као крајњу меру предвиђа могућност обуставе испоруке воде 

пошто се задужења највише оцртавају у овоме делу пословања. 

   Ризик ликвидности 

Управљање ризиком ликвидности представља значајан део савесног и сигурног 

пословања предузећа.  

Основни циљ управљања ризиком ликвидности јесте одржавање потребног нивоа 

ликвидних средстава,како би се на време измириле доспеле обавезе по билансним 

позицијама ,односно минимизирали негативни ефекти на финансијски резултат  и 

капитал предузећа. 

С друге стране наши дужници због тешке економске ситуације западају у ситуације 

када су неликвидни што утиче и на нас.Због тога их условљавамо роком доспелости 

потраживања од 45 дана. 
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   Кредитни ризик 

Пошто се КЈП“КОМПРЕД“бави  пружањем услуга од општег интереса ,пружање ових 

услуга не може се условити анализом кредитне способности корисника комуналне 

услуге или захтевом за достављањем средства обезбеђења плаћања,чиме се свесно 

преузима ризик могуће ненаплативости потраживања. 

Да би се избегла ова врста ризика  КЈП“КОМПРЕД“ се труди да прати континуитет у 

редовним измирењима дуговања  на основу пружене комуналне услуге и слање 

опомена и ангажовање судски извршитеља код нередовни платиша. 

   Када су у питању услуге прикључења  на водовод и канализацијону мрежу захтева се 

авансна уплата пре почетка извођења радова .У одређеним случајевима  од купаца се 

захтева  достављање средстава обезбеђења као што су бланко менице. 

 

  Из свега напред наведеног КЈП“КОМПРЕД“предвиђањем ризика пословања може 

предвидети адекватне мере како би се последице неутралисале ,ублажиле или у 

најбољем случају избегле. 

 

 

 

13.ОБРАСЦИ У ПРИЛОГУ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
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