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Образложење Програма  пословања 
Јавно комуналног  предузећа „Медиана„ Ниш 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

Програм пословања за 2021. годину Јавно комуналног предузећа „Медиана“ сачињен је 
у складу са чл.50 Закона о јавним предузећима, Уредбом о утврђивању елемената 
годишњег програма  Пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања 
за период 2021–2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају 
делатност од општег интереса чији су саставни део смернице за израду годишњег програма 
пословања за 2021. годину. Уредба је објављена у „Сл. гласнику РС“ бр.124/20 од 
16.10.2020. год., а ступила је на снагу 24.10.2020. године. 

 

 
Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш основано је Одлуком о оснивању Јавно 

комуналног предузећа "Медиана" Ниш  ("Сл. лист града Ниша", бр. 143/2016 - пречишћен 
текст  3/2017 - испр.и 18/2018). Претежна делатност предузећа, као делатност од општег 
интереса, је сaкупљање отпада који није опасан (38.11) у складу са чл.2 Закона о 
комуналним делатностима ("Сл. Гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018). 

 
 
JKП "Медиана" Ниш, сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији, 

има статус средњег правног лица. 
  

Седиште предузећа:       Мраморска бр.10 Ниш 
  ПИБ:                     100334296    

Матични број:         07319649 
  Просечан број запослених у 2020. год:    1.104 
 

Мисија ЈКП „Медиана“ Ниш основано је за обављање комуналне делатности од општег 
интереса, као једино надлежно предузеће за ову врсту услуга у граду. 

Поверене комуналне делатности су: 
1. Управљање комуналним отпадом 
2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене 
3. Одржавање јавних зелених површина 
4. Димничарске услуге 
5. Делатност зоохигијене 

 
 Визија ЈКП “Медиана” Ниш је да у областима којима се бави постане најуспешније 

комунално предузеће у Републици Србији и регионални лидер, уз континуирано 
побољшање процеса пружања услуга, увођење нових услуга и примену савремених 
трендова и технологија, држећи се принципа одрживог развоја. 

 
Организациона шема је измењена у односу на 2020. годину као што је приказано у 

организационој шеми. 
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Организациона шема у предузећу саставни је део Правилника о организацији и 
систематизацији послова Јавно комуналног предузећа „Медиана“ – Ниш, број 12543 од 
04.07.2018. године и Правилника о изменама правилника о организацији и ситематизацији 
послова број 18055 од 03.07.2020. године, број 23369 од 21.08.2020. године и Правилника о 
изменама правилника о организацији и систематизацији послова Јавног комуналног 
предузећа Медиана Ниш бр.29274 од 20.10.2020. године. 

 
  
 

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ 
 
 
Основе за израду Програма пословања су: 

 
Процена физичког обима активности у 2020. год; 
Процена финансијских показатеља за 2020. год.  

 
Планирање наведених показатеља за 2021. годину урађена је на основу процене 

остварења за 2020. годину.   
 
 
 
У ЈКП ''Медиана'' Ниш успостављена је и функционише као посебна и независна 

организациона јединица интерна ревизија (''Центар за интерну ревизију'') и у току је 
успостављање система Финансијског управљања и контроле у складу са законом и 
правилником. 

 
У току је поступак којим се у предузеће уводи систем Финансијског управљања и 

контроле а на основу члана 82. Закона о буџетском систему Републике Србије и Стратегије 
развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији. Именован је 
руководилац одговоран за финансијско управљање и контролу као и радна група за израду 
стратегије ЈКП ''Медиана'' Ниш, регистар ризика и процењивање ризика.Ова процедура 
ствара услове за управљање ризицима и на тај начин омогућава постизање задатих 
циљева.  

 
Процењени приходи у 2020. бележе раст у односу на претходну годину за 3,30% док је 

план остварен са 96%. 
Процењени расходи у 2020. години бележе раст у односу на претходну годину за 

5,75%, док је план остварен са  96%.  
 
Процена остварења физичког обима у делу пружања услуга сакупљања и транспорта 

комуналног отпада је у истом нивоу оствареног физичког обима у 2019. години, а мања у 
односу на план 2020. године. 

Мање остварење плана условљено је увођењем ванредног стања и Одлуке Владе 
Републике Србије бр.53-2504/2020 од 15.03.2020. год. 

Наведеном Одлуком све образовне установе обуставиле су извођење наставе, па је 
сходно томе обустављено и вршење услуге сакупљања и транспорта отпада. 

Услуга је обустављена такође и правним лицима који су престали са радом на основу 
Наредбе градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша бр.975/2020-01 од 18.03.2020. и 
бр.1029/2020-01 од 21.03.2020. године. 
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Због Covid-a 19 и смањења радне снаге на сортирању отпада смањен је обим прераде 
рециклажног отпада од марта 2020.год. до данас, те је на депонију одвежен несортиран 
разни амбалажни отпад од 1.261.000 kg. До краја године процена је 1.650.000 kg. 

 

 
3.   ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
ЈКП “Медиана” Ниш има за циљ да постигне потпуно задовољство и лојалност 

корисника реализујући поверене делатности. 
 
Ради остваривања циљева  ЈКП „Медиана“ Ниш одржава и континуално побољшава 

квалитет рада применом система финансијског управљања и контроле. 
 
Управљање ризицима и контрола ризика дефинисана је актима: 

 
1. Стратегијом управљања ризицима и контрола ризика. 
2. Правилником о финансијском упраљању и контроли. 
 
Наведеним актима је дефинисано: 

- Управљање ризицима; 
- Контрола ризика; и 
- Информисање и комуникација о утврђеним ризицима и резултатима на 

њиховом уклањању. 
 

 
 
 4.  ПЛАНИРАНИ  ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА 
              РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021.год. 
 

  
Предузеће се финансира из сопствених средстава обављањем поверених 

делатности од општег интереса.  
 

Планирани приходи за 2021. годину износе 1.744.325.953 динара, и већи су од 
процењених прихода за 2020. годину за 6,65%. Разлог повећања прихода је планиран раст 
физичког обима  услуга и наплата потраживања из претходних година по основу закључених 
споразума о репрограму дуговања. 

Планирани расходи за 2021. годину износе 1.744.027.560 динара бележе раст од 6,68% 
у односу на процењене расходе за 2020. годину.  

 
Највећи раст у делу расхода бележе трошкови запослених због примене Посебног 

колективног уговора за јавна и јавно комунална предузећа чији је оснивач Град Ниш 
(„Сл.гласник РС“, број 37 од 29.05.2019. године),  Посебног колективног уговора за јавна 
предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“, број 
27/15, бр.36/17-Анекс I, бр.5/18-Анекс II, бр.94/19-Анекс III и бр.142/20-Анекс IV) и раста 
минималне цене рада. 
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Најзначајнији корисник услуга Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш је Град 
Ниш, за чије потребе предузеће обавља послове од општег интереса. Они су предвиђени 
нацртом Одлуке о буџету Града Ниша за 2021.годину и извршавају се по посебним 
програмима које усваја Оснивач. 

 
 
ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА НА ОСНОВУ ОПРЕДЕЉЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА   

НИША ЗА 2021. ГОДИНУ са ПДВ-ом 
 

Ред  Позиција План 
Процена 

остварења План Инд. Инд. 
број   2020.год. 2020.год. 2021. год. 4:3 5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

   ГРАД НИШ      

  
I-СЕКРЕТАРИЈАТ  ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
    

1 Јавна хигијена и зимска служба 360.871.000 360.871.000 360.871.000 100 100 

2 Зоо хигијенска служба 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100 100 

3 Уређење јавних зелених површина  150.000.000 150.000.000 136.000.000 100 91 

4 Урбани мобилијари 22.000.000 22.000.000 17.000.000 100 77 

5 Чишћење бедема Тврђаве и споменика културе   8.000.000   

6 Уређивање Старог гробља   5.000.000   

 УКУПНО I:  547.871.000 547.871.000 541.871.000 100 99 

  ГРАД НИШ      

 II –СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ      

1 Одржавање парк-шуме Бубањ 4.000.000  4.000.000   

2 Програм чишћења и уређ.дивљих депонија 5.000.000 3.372.966 5.000.000 67 148 

3 Унапређење и озелењавање зелених површина 34.000.000 17.102.857 30.000.000 59 175 

4 Одржавање заштићених стабала и споменика 300.000 300.000 150.000 100 50 

5 Уређење школских дворишта 4.000.000 4.000.000  100  

6 
Пројекат подизања ветро-заштитног појаса 
БУБАЊ  4.835.287 931.915  19 

 УКУПНО II:  47.300.000 29.611.110 40.081.915 63 135 

 УКУПНО I+II :  595.171.000 577.482.110 581.952.915 97 101 

 
 

План прихода и расхода за 2021. годину представља пословну оријентацију предузећа 
посматрану кроз подбилансе. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Ред. 
бр. 

 
План у 2021.год. 
у хиљадамa дин. 

1 2 3 

1 Пословни приходи 1.623.826 

2 Пословни расходи 1.680.328 

3 Пословни добитак  

4 Пословни губитак 56.502 
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 Пословне приходе дате у подбилансу чине приходи остварени од продаје робе и 
услуга као и приходи од активирања учинака у износу од 4.700. 
  

 
Пословне расходе чине расходи неопходни за обављање поверених делатности.  

Највећи раст расхода односи се на трошкове зарада у складу са растом минималне цене 
рада.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Финансијске приходе чине приходи од камата из пословања. 
 

Финансијске расходе чине расходи камата по кредитима као и камате по основу 
пресуђених штета причињених трећим лицима из делатности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Остале приходе и расходе чине сви напред непоменути приходи и расходи.   
 
Највеће учешће у осталим приходима чини наплата потраживања из ранијих периода. 

 
На основу чл.26 Закона о комуналним делатностима утврђени су елементи за 

одређивање цена комуналних услуга: 

• Пословни расходи исказани су у пословним књигама и финансијским 
извештајима; 

• Расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и 
набавку опреме према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне 
делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност; 

• Добит вршиоца комуналне делатности 

Ред. 
бр. 

 
План у 2021.год. 
у хиљадамa дин. 

1 2 3 

1 Финансијски приходи 25.500 

2 Финансијски расходи 11.500 

3 Финансијски добитак 14.000 

4 Финансијски губитак  

   

Ред. 
бр. 

 
План у 2021.год. 
у хиљадамa дин. 

1 2 3 

1 Остали приходи 95.000 

2 Остали расходи 52.200 

3 
Добит у делу осталих 
прихода и расхода 42.800 

4 
Губитак у делу осталих 
прихода и расхода  
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Приходи су формирани на основу важећих ценовника из 2012.-2013. године. 
 
У табели Трошкови запослених дати су трошкови на основу следећих критеријума: 

 
Критеријум за коришћење средстава за исплату отпремнина  

 
Критеријум за исплату средстава отпремнине утврђен је на основу чл. 119 Закона о 

раду и чл. 47 Колективног уговора код послодавца ЈКП „Медиана“ Ниш ( у даљем тексту 
Колективни уговор). Број радника, који по сили закона одлазе у пензију је 22.  

 
Обрачуната отпремнина за 2021. годину износи 6.570.670 динара. 
 
 

Критеријум за исплату трошкова солидарне помоћи  
 
Критеријуми за исплату трошкова солидарне помоћи утврђују се  на основу члана 49.  

Колективног уговора Анекса I, и Анекса II  и Посебног Колективног уговора за јавна 
предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. 

  
За трошкове помоћи планирана су средства у износу од 49.641.720 динара. 
 
 

Критеријум за накнаду трошкова за долазак и одлазак са посла 
 
Критеријум за накнаду трошкова за долазак и одлазак са посла дефинисан је 

Колективним уговором. 
Накнада за превоз запослених на посао и са посла планирана је у износу од 41.400.000 

динара, у складу са бројем запослених и трошковима превоза запосленог. 
 
 

Критеријум за трошкове дневница за службени пут 
 
Критеријум за трошкове дневница за службени пут дефинисан је смерницама Владе 

Републике Србије, односно у истом износу као и 2020. године. 
 
За трошкове службених путовања планирана су средства у износу од 1.375.600 динара. 
 

 
Критеријум за исплату јубиларних награда 
 
Критеријум за исплату средстава за јубиларне награде дефинисан је чл.51 Колективног 

Уговора ЈКП „Медиана“ Ниш и чл.53 Посебног колективног уговора за јавна предузећа 
Града Ниша, према критеријумима за остваривање права на јубиларну награду. 

 
Право на јубиларну награду стичу запослени који наврше 10, 20 и 30 година 

непрекидног рада у јавном предузећу чији је оснивач Град Ниш. Број радника који има 
право на јубиларну награду је 61. 
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Планирана средства за ове намене износе 8.854.605 динара 

 
 
Критеријум за исплату стипендија деце радника ЈКП „Медиана“ Ниш 
 

Критеријум за исплату стипендија деце преминулих радника ЈКП „Медиана“ Ниш 
дефинисан  је Одлуком о материјалној помоћи и стипендирању деце радника ЈКП 
„Медиана“ Ниш (бр.3426/НО/169-6 од 05.02.2020.). 

 
Планирана средства за ове намене износе 500.000 динара. 
 
 

Критеријум за давање поклона деци запослених за Нову годину  
 

Критеријум за давање поклона деци запослених за Нову годину дефинисан је чл.52 
Посебног колективног уговора за јавна и јавнокомунална предузећа чији је оснивач Град 
Ниш. 

 
Планирана средства за ове намене износе 1.040.000 динара. 
 

 

 

 
 
5.  ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ 
 
 
 
Планирана добит за 2021. годину износи 298.393 и датa је у приказу табеле 

           
(у дин. без пара) 

Р.бр  
Опис  

Остварено у 
2019 год. 

План за 
2020 год. 

Процена за 
2020 год. 

План за  
2021. год. 

Инд 
4:3 

Инд 
5:4 

Инд 
6:5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
1 Укупан приход 1.583.185.273 1.708.919.441 1.635.525.904 1.744.325.953 108 96 107 

 
2 Укупни расxод 1.545.745.615 1.708.275.668 1.634.696.839 1.744.027.560 111 96 107 

 
3 

 
Добит 37.439.660 643.773 829.065 298.393    

 
4 Губитак        

 
 

У складу са Законом о рачуноводству и  ("Сл.гласник РС“ бр.62/2013 и 30/2018), 
чланом 58 Закона о Јавним предузећима и  ("Сл.гласник РС“  бр.15/2016 и 88/19)  и 
Статутом ЈКП "Mедиана"- Ниш нето добит расподелиће се на следећи начин: 

- део добити у резерве за потребе отклањања негативних последица у 
пословању и покриће губитака;  
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- део добити усмерава се Оснивачу у складу са актом Оснивача, и уплаћује се 
на рачун прописан за уплату јавних прихода и 

- део добити усмерава се  у основни  капитал предузећа за јачање материјалне 
основе рада. 

 
Одлуку о расподели нето добити на планирани начин доноси Надзорни одбор 

предузећа уз сагласност Оснивача, а по усвајању финансијских извештаја за 2020. годину.  
 
 
 
 
ПРИКАЗ УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ДОБИТИ ОД  2014-2019. год. 
 

   
     

Ред. 
број 

Опис 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Део добити у резерви  20.096.802,54 51.431.291,98 42.702.654,41 32.003.332,62  

2 Део добити оснивача  10.000.000,00 2.688.055,36 2.599.794,83 2.003.332,62 1.433.216,85 

3 
Део добити у основ 
капитал предузећа    40.000.000,00 30.000.000,00 

 
29.000.000 

4 
Део добити за покриће 
губитка 29.284.757,11 2.668.137,34    

 

УКУПНО  ДОБИТ: 
29.284.757,11 32.764.939,88 54.119.347,34 85.302.449.24 64.006.665,24 

 
30.433.216,85 

 
 
Средства за 2017. годину у износу од 40.000.000 динара,  распоређена на увећање 

капитала и утрошена су за набавку опреме: ауточистилица, аутосмећара и камиона кипера. 
Средства за 2018. годину у износу од 30.000.000 динара, распоређена су на набавку 

заливних система и опреме за одржавање зелених површина. 
Средства за 2019. годину у износу од 29.000.000 динара распоређена су за набавку 

опреме за фунцкионисање градске депоније. 
 
 

 
 
 
6.  ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2021. ГОДИНИ 
 
 
 

Број запослених на неодређено време за 2021. годину утврђен је Одлуком  о начину 
одређивања максималног броја запослених на неодређено време у систему јавног сектора 
града Ниша за 2017. годину (Сл.Лист Града Ниша бр.106/17; 18/18; 65/18, 44/19, 63/19, 
69/19 и 85/19). 

Број запослених на неодређено време у наведеној Одлуци је 1.000 запослених. 
 

Планирано ангажовање запослених на одређено време у складу је са потребом 
повећања обима услуга и заменама привремено одсутних запослених. 
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Процењен број запослених на дан 31.12.2020. године је 1.100. 
  
 
Укупан број планираних запослених на дан 31.12.2021. године је 1.100, од чега на 

неодређено време 990, а на одређено време 110, где је 99 на основу повећаног обима 
посла, а 11 на основу замене привремено одсутних запослених. 

 
Планирана динамика радне снаге у 2021. години је следећа: 
- Одлазак у старосну пензију –  22 радника; 
- Пријем радника на неодређено време 40 радника;  
- Одлазак радника на одређено због истека уговора – 73 радника и  
- Пријем радника на одређено време 55 радника.  
 
Зараде, накнаде и друга примања запослених, у јавним предузећима планирају се 

исплаћују у складу са следећим прописима и то: 
- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/2016 и 88/19); 
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним 

предузећима („Сл.гласник РС“, број 27/2014); 
- Закона  о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за 

обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника 
јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.86/19); 

- Закон о утвђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл.гласник РС“ 
бр.93/2012); 

- Закон о раду („Сл.гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 
13/2017 и  113/2017 и  95/2018-аутентично тумачење); 

- Посебан колективни уговор  ЈКП „ Медиана“ бр.13871 од 11.09.2015 год. и Анекс 
уговора бр.2180 од 09.11.2017 године; 

- Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа чији је оснивач 
Град Ниш („Сл.гласник РС“, број 37 од 29.05.2019. године); 

- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на 
територији Републике Србије(„Сл.гласник РС“, број 27/15, бр.36/17-Анекс I, бр.5/18-Анекс II, 
бр.94/19-Анекс III и бр.142/20-Анекс IV); 

- Обрачунате планиране зараде  за 2021. годину  у складу с Законом  о раду, 
Колективним уговором код послодавца ЈКП „Медиана“ Ниш  и осталим позитивним општим 
актима из претходног става. 

 
Вредност радног часа у бруто износу oстаје непромењенa и у 2021-oj  и износиће  

139,16 динара по часу за месечни фонд сати 184. Уколико је месечни фонд часова мањи од 
184, вредност радног часа се повећава, како би основна зарада била иста за сваки месец. 

 
Планирана маса за зараде за 2021.годину  састоји се из следећих елемената: 

- планиране бруто II  маса за  2020. године, сразмерно броју радника у износу  
1.030.994.194 динара; 

- увећање  за раст минималне цене рада.  Од 01.01.2021. године повећава се  
минимална  нето цена рада по часу са 172,54 динара на 183,93 динара, тако да  се 
број радника који примају минималну зараду повећава се од 860 на  965 радника.  
Наведени  раст минималне зараде  увећава  зараду за 45.515.742 динара; 

- увећање  по основу минулог рада 0,5% за годину радног стажа у складу са 
колективним уговором  на увећану основицу  у износу 3.709.885 динара;увећање  се 
по основу  рада у дане државних и верских празника у износу 9.219.657 динара; 
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- увећање   за  усклађивање трошкове регреса за коришћење годишњег одмора  у  
износу 4.254.575 динара. Повећање по основу регреса за коришћење  годишњег  
одмора, а на основу колективног уговора којим је утврђено право запослених на 
исплату регреса за коришћење годишњег одмора према просеку исплаћене зараде у 
Републици за претходну годину. Према последњем објављеном податку из 
Саопштења РЗС раст исплаћених зарада, закључно са августом, у односу на 2020. 
годину  износи 8,2%.  

 
Укупна  обрачуната маса за зараде бруто II за 2021. годину  износи 1.093.693.993 

динара. 
 
Укупна бруто II маса зарада за старо запослене за 2021. годину, укључујући и 

пословодство износи  1.030.955.198 динара. 
 
Укупна бруто II маса зарада за ново запослене за 2021. годину износи 62.738.794  

динара. 
 
У 2021. години планиран је пријем  40 ново запослених радника на неодређено 

време. 
 
Зарада пословодства (директор предузећа) укључена  је у планирану  масу за 

зараде запослених. 
 
Висина накнаде председника и чланова Надзорног одбора утврђује се на основу 

Oдлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним 
одборима јавних предузећа који је донела Влада Републике Србије. (Сл.Гласник РС 
бр.102/2016 од 20.12.2016.) 

 
Утврђује се накнадa у нето износу од 30.000  динара за председника и по 25.000 

динара за чланове Надзорног  одбора у складу са мишљењем државног ревизора. 
 
 
 
 

7.  КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2021. ГОДИНИ 
 
 
Кредитна задуженост показује тенденцију пада у 2021. години.  
 
На дан 31.12.2020. године обавезе по кредитима износе 403.687.149 динара. 
 

Стање кредита у 2020.години је изнад плана због коришћења  мораторијума на 
отплату кредита због смањеног прилива средстава у периоду увођења ванредног стања. 
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У 2021. години планирано је стање кредита на дан 31.12.2021. године и то : 
   
1.1 Кредит за текућу ликвидност   140.000.000,00 дин.; 
1.2 Кредит за набавку опреме                99.434.963,24 дин.; 

     
        УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ:            239.434.963,24 динара 

 
 

8. ПЛАНИРАНЕ  НАБАВКЕ У 2021. години 
 
 
 
У 2021. години планирано је спровођење поступака набавки за 196 предмета 

набавке, и то: 
 

- Отворени поступак: 

• 26 за набавку добара; 

• 13 за набавку услуга; 

• један за набавку радова; 
- Поступци набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама: 

• 65 за набавку добара; 

• 90 за набавку услуга; 

• један за набавку радова; 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

9.  КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ    
НАМЕНЕ 

 
 
Критеријум за коришћење средстава за спортске  активности  
 
Средства планирана за учешће запослених на манифестацијама које организују  

Синдикати предузећа, у оквиру разних спортских такмичења комуналних предузећа 
утврђују се у висини потребних. 

Одлуку доноси директор предузећа, ценећи значај и целисходност сваког 
појединачног трошка и утицај на пословање предузећа. 

Укупан износ планираних средстава износи 1.000.000 дин. 
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Критеријум за коришћење средстава за репрезентацију   

Коришћење средстава за репрезентацију планира се на основу очекиваног 
броја пословних догађаја, посета пословних партнера, обележавање јубилеја предузећа, 
сусрета представника удружења комуналаца. 

Укупан износ планираних средстава износи 800.000 дин. 
 
 

Критеријум за коришћење средстава за рекламу и пропаганду 
 
Критеријум за коришћење средстава за рекламу и пропаганду проистиче из 

потребе рекламирања сопствених производа, саксијског и резаног цвећа. Планирани 
износ средстава је 500.000 динара. 

 
 

Критеријум за коришћење средстава за остале потребе 
(посл.технич.сарадња) 
 
Критеријум за коришћење средстава за остале потребе (посл.технич.сарадња) је 

потреба за сарадњом са јавним локалним медијима, а на основу Одлуке директора. За те 
потребе издвојено је 1.150.000 динара. 

Средства за посебне намене планирана су у складу са Уредбом о утврђивању 
елемената годишњег програма  Пословања за 2021. годину, односно трогодишњег 
програма пословања за период 2021–2023. године јавних предузећа и других облика 
организовања који обављају делатност од општег интереса чији су саставни део 
смернице за израду годишњег програма пословања за 2021. годину. Уредба је објављена 
у "Службеном гласнику РС", бр. 124/20 од 16.10.2020. године, а ступила је на снагу 
24.10.2020.године. 

 

          

 


