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1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА 

1.1. Надзорни одбор 

Надлежности Надзорног одбора су дефинисане чланом 44. Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ 
Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/16):  

1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је 
за њихово спровођење;  

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, 
усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из 
тачке 1) овог члана;  

3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања;  

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих  
активности;  

5) усваја финансијске извештаје;  
6) доноси Статут Јавног предузећа;  
7) надзире рад директора;  
8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске  

извештаје и политику управљања ризицима;  
9) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића 

губитка и задуживању;  
10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;  
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са Законом, 

статутом Јавног предузећа и овом Одлуком;  
12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;  
13) закључује уговор о раду са директором, у складу са Законом којим се уређују радни 

односи;  
14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини 

која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној 
функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;  

15) доноси одлуку о висини цена услуга;  
16) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа;  
17) одлучује о статусним променама Јавног предузећа;  
18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;  
19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа;  
20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном  

предузећу или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном 
друштву;  

21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;  
22) доноси Одлуку о задужењу Јавног предузећа;  
23) врши друге послове у складу са Законом, овом одлуком и Статутом.  

 
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 14), 15), 19) и 20) овог члана Надзорни одбор доноси 

уз сагласност Скупштине града.  
Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну 

сагласност Скупштине града.  
Одлуке из става 1. тач. 21. и 22) - ако је задужење веће од 10% од планираног 

годишњег прихода, овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Градског 
већа града Чачка.  
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Скупштина града Чачка је Решењем оснивача број 06-216/2021-I од 28. и 29. децембра 
2021. године, именовала чланове Надзорног одбора: 

За председника:  
Др Велимир Дробњак, доктор техничких наука, представник оснивача; 
За чланове: 
Драган Илић, дипломирани електроинжењер,  представник оснивача, и  
Павле Павловић, дипл. економиста, представник запослених. 

 
У припреми седница Надзорног одбора достављан је материјал члановима Надзорног 

одбора, директору и руководиоцима сектора. Седницама Надзорног одбора присуствовао је 
директор предузећа, руководиоци сектора, шеф службе за правне, кадровске и опште 
послове, представници репрезентативних синдиката („Независност“ и „Самостални“ 
синдикат) и известиоци по тачкама дневног реда. 
 

У извештајном периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године одржано је 
укупно 17 (седамнаест) седница Надзорног одбора (од 151. седнице до 168. седнице). 
 
Преглед важнијих одлука: 
 

- Доношење одлуке о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза са стањем на дан 
31.12.2020. године; 
- Доношење одлуке о оглашавању за издавање и резервацију слободних пијачних површина – 
места, тезги, и објеката; 
- Доношење Одлуке о ценама комуналне услуге сакупљања, транспорта и депоновања 
комуналног отпада; 
- Доношење измена и допуна Програма пословања ЈКП Комуналац Чачак за 2021. годину; 
- Доношење Правилника о заштити података о личности; 
- Доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. 
годину, са мишљењем овлашћеног ревизора; 
- Доношење одлуке о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак 
за 2020. годину; 
- Доношење одлуке о расподели добити ; 
- Доношење одлуке о покретању поступка набавке две половне цистерне са новом 

надградњом; 
- Доношење одлуке о проглашењу запосленог технолошким вишом;  
- Доношење одлуке о покретању поступка набавке возила смећара до 8m3; 
- Доношење одлуке о кредитном задужењу у висини до 20.000.000,00 динара за набавку 
основних средстава планираних у другој половини 2021. године; 

- Доношење одлуке о цени вршења услуга „Зоохигијене“; 
- Доношење Измене програма пословања за 2021. годину, донетог на 148. седници  

Надзорног одбора  11.12.2020. године,  под бројем  148/4; 
- Доношење Програма сакупљања комуналног отпада за период 01.01.2022 - 31.12.2022. 

године; 
- Доношење Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину; 
- Доношење Програма коришћења буџетске помоћи за 2022. годину; 
- Доношење Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01. 01. 

2022. године - 31. 12. 2022. године; 
- Доношење Програма обављања делатности зоохигијене за период 01. 01. 2022. године - 31. 
12. 2022. године; 
- Донoшење Плана за изградњу ниша за контејнере 1,1м3 и Плана за проширење постојећих 
ниша за контејнере 1,1м3 ; 
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- Доношење одлуке о веку коришћења основних средстава набављених од 01.01. до 
30.09.2021. године ; 

- Доношење Правилника о безбедности информационо-комуникационог система ЈКП 
„Комуналац“ Чачак; 

 
Током 2021. године Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Чачак је донеo 56 одлука по молбама 
корисника услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада и 13 одлука по молбама 
корисника пијачних услуга; 
 
1.2. Директор 

Послове директора у 2021. години обављао је др Петар Домановић. У наведеном 
периоду обавио је следеће важније задатке: 
 
 припрема и учешће у раду Пословног удружења „КОМДЕЛ“;  
 активно учешће у раду Надзорног одбора уз припрему потребних предлога одлука 

које су од значаја за рад предузећа; 
 континуирано праћење реализације Програма пословања у свим сегментима; 
 припрема измене Правилника о организацији и систематизацији послова у циљу боље 

организације рада сходно потребама ЈКП „Комуналац“ Чачак; 
 завршне активности на припреми реализације Пројекта санације, затварања и 

рекултивације несанитарне депоније - сметлишта „Прелићи“ Чачак, прва фаза.  
 наставак примене програмског пакета д.о.о. „DOCUS“ Чачак, у циљу стварања 

предуслова за квалитетније рачуноводствено праћење пословања предузећа;  
 регулисање спорних односа у пословној сарадњи са ЈКП „Дубоко“ и усаглашавање 

узајамних обавеза; 
 организација рада у вршењу услуге и наплати изношења смећа на сеоском подручју; 
 провођење урбанистичких и правних активности на прибављању документације и 

ангажовање извођача радова у поступку постављања подземних контејнера; 
 активности на унапређењу процеса примарне селекције отпада на територији Града 

Чачка; 
 успостављен је Система финансијског управљања и контроле у предузећу; 
 предузете су радње на имплементацији Интегрисаног менаџмент система (ИМС);   

 
Специфично у обављању делатности у извештајном периоду било је: 
 повећање обима посла због активности на пословима дезинфекције;  
 повећање количина комуналног отпада, узрокованог повећањем количина кућног 

отпада, затим грађевинског, „кабастог“, вртног (зеленог) отпада,  
 повећање количина комуналног отпада добијеног третманом и превођењем 

медицинског отпада у комунални; 
 повећана активност на електронској достави фактура; 

 
Због актуелне  забране запошљавања  у јавном сектору током 2021. године, на 

пословима где је због новонастале ситуације постојала неопходна потреба за извршиоцима, 
исти су ангажовани путем агенције за запошљавање.  

У складу са важећим законским нормама и подзаконским актима спроведене су све 
прописане мере на спречавању даљег ширења вируса COVID-19. И поред предузетих мера 
током 2021. године један део запослених одсуствовао је са рада због обољевања или 
наложених мера изолације.  
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2. СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 2.1. Р.Ј. „Чистоћа“ 

Послови које је ова радна јединица извршавала током извештајног периода су: 
 Прикупљање и допремање „мокрог“ комуналног отпада из стамбених, пословних и 

других објеката до Трансфер станице, која се налази у зони бивше депоније 
„Прелићи“ и истовар возила директно у роло контејнере, у власништву ЈКП 
„Дубоко“; 

 Прикупљање и допремање „сувог“ отпада из установа, школа и вртића као и 
стамбених, пословних и других објеката до Трансфер станице у зони бивше 
депоније „Прелићи“, затим истовар возила директно у пресу која врши сабијање 
истог у прес контејнере, који су такође у власништву ЈКП „Дубоко“; 

 Извлачење фекалија и отпадних вода из септичких и ревизионих јама, по позиву 
наручиоца, односно физичких и правних лица; 

 Вршење услуге на одржавању и чишћењу сливника, сливничких веза и изливних 
грађевина, са набавком и заменом оштећених делова; 

 Вршење услуге уклањања дивљих депонија као и други слични послови, по основу 
Решења донетих од Градске управе за инспекцијски надзор и на основу налога ЈП 
„Градац“; 

 Рад на сакупљању амбалажног стакла, кабастог, вртног и грађевинског отпада 
(шута), његово одвожење и безбедно одлагање, на предвиђено место. 

Физички обим пословања ове радне јединице је уређен годишњим планом и 
програмом сакупљања и одвожења. Рад се вршио свакодневно, у две смене, 363 дана у години 
(осим за верске празнике: Божић и први дан Васкрса).  

У току 2021. године, наведене услуге пружане су за преко 27.000 домаћинстава и 2.900 
предузећа и предузетника. Услуга се вршила свакодневно на градском подручју, као и у 
сеоским месним заједницама по тачно одређеном распореду који се одвијао по данима у 
недељи (распоред се доставља уз Програм пословања, а налази се и на сајту Предузећа). 

План и програм за 2021. годину Р.Ј. „Чистоћа“ извршила је са 84 запослених: 51 
радник (од тога 23 ангажована преко Агенције), 27 возача (од тога 3 ангажована преко 
Агенције), 1 службеник за заштиту животне средине, 2 диспечера, 1 координатор за мокар 
отпад, 1 организатор рада за „суви“ отпад и 1 управник. 

За обављање примарне делатности користили смо више врста специјализованих 
возила. Рад се обављао са више аутосмећара капацитета од 7 до 23 m3 којима је 
сакупљан отпад из индивидуалних стамбених објеката и стамбених зграда како на 
територији града (градска зона у смислу колективног и индивидуалног становања) тако и из 
приградских и сеоских насеља, из контејнера запремине 1,1, затим 5 и 7 m3 и ПВЦ кеса и 
канти запремине од 80 до 140 литара. Превоз отпада обављао се и са два аутоподизача 
којима се вршило сакупљање и превоз индустријског, кабастог и грађевинског отпада, 
контејнерима запремине 5 и 7 m3. Делатност сакупљања амбалажног отпада, старог 
папира, картона, фолије, стаклене амбалаже и осталог рециклабилног материјала вршила 
се помоћу посебно опремљених наменских возила (кипера и смећара). 

Радним данима, у просеку 20 екипа је било укључено на сакупљању „мокрог“ и 
„сувог“ отпада, док је викендом поменуту делатност обављало најмање 5 екипа, кроз рад у 
две смене, тако да смо свакодневно присутни на улицама града најмање од 0600 до 2200 часа, 
а по указаној потреби и ван наведеног времена. 

На одржавању, сабијању и чишћењу отпада на Трансфер станици били су задужени, 
свакодневно, једна радна комбинована машина „Хидромек“ са возачем, и један радник 
на одржавању простора. 
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Један од већих проблема у организацији рада са којим се ова радна јединица, током 
извештајног периода, сусретала, је недостатак празних роло контејнера на Трансфер станици. 
Последица је да се повремено дешавало да нам остају по неколико сати пуни камиони са 
отпадом, пуни контејнери и канте код корисника. Самим тим улагали смо додатни 
напор(прековремени рад, додатне екипе, понекада и рад у ноћној смени и сл.). како би се 
превазишао настали проблем и како корисници не би осетили никакве последице.  
 
Извршене услуге у 2021. години у односу на План за 2021. годину: 

Ред. 
број Опис Планирано 

за 2021. 
Реализовано 

у 2021. Проценат 

1. Изношење и депоновање комуналног 
отпада (градско и сеоско подручје) 33.000 t 32.885 t 99,65 

2. 
Изношење и депоновање комуналног 
отпада са сеоског подручја 7.100 t 7.450 t 104,92 

3. 
Учешће комуналног отпада са сеоског 
подручја - % у укупној количини 21,51% 22,65% / 

4. 
Извлачење и депоновање фекалија 
физичка лица 350 радних сати 365  радних сати 104,28 

5. 
Извлачење и депоновање фекалија 
правна лица 190 радних сати 206  радних сати 108,42 

6. Чишћење дивљих депонија  3.000 m3 2.869 m3 95,63 
7. Чишћење таложника сливника 2.600 ком 2.321 ком 89,26 

8. 
Пропирање одводних цеви са 
водом под притиском 20 ком 38 ком 190 

9. Чишћење шахти 20 ком 51 ком 255 

10. 
Чишћење решетки постављених по 
ширини улице 80 m 108 m 135 

11. Израда и постављање сливних решетки 15 ком 25 ком 166 
12. Сакупљање сувог отпада 3.000 t 1.599,78 t 51,99 
13. Сакупљање стакла 50 t 21,56 t 50 
14. Сакупљање грађевинског отпада 200 t 250 t 125 
15. Сакупљање кабастог отпада 160 t 300 t 187,5 

Позиције 6, 7, 8, 9, 10. и 11 у датом прегледу су реализоване у складу са планираним 
средствима у целости.  

Прикупљена и отпремљена количина ,,сувог‟ отпада износи 1.599,78 тонa, међутим од 
ове количине ЈКП „Дубоко“ нам је прихватило и признало свега 597,08 тонe. Мања количина 
признатог „сувог“ отпада од стране представника ЈКП „Дубоко“ је резултат  „непризнавања“ 
реалне количине прикупљеног примарно - селектованог отпада, што може нарушити будући 
концепт ширења и развоја примарне селекције на територији града Чачка. 

У току 2021. године спроведена је пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и 
кабастог отпада за кориснике из градских и приградских месних заједница, постављањем 
контејнера запремине 5 и 7 m3, у које је одлаган наведени отпад, као и ангажовањем 
одговарајућих наменских возила. Након наведене акције прикупљено је преко 350 m3 

отпадног материјала.  
 
Изградња подземних контејнера:  

Р.Ј. „Чистоћа“ своју основну делатност обавља у циљу очувања заштите животне 
средине. У 2021. години из буџета Града Чачка, са позиције екологије и заштите животне 
средине, извршена је набавка 27 подземних контејнера од 3 m3. 

 Постављање подземних контејнера вршено је по систему „дуплих“ контејнера, један 
за „мокар“, други за „суви“ отпад. Тиме се постигло повећање капацитета, односно 
запремине за одлагање отпада, створили услови за наставак примарне селекције, као и 
услови за уклањање надземних контејнера.  
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Тачне локације су одређене у зависности од катастра подземних инсталација, општих 
урбанистичких услова, количина и врста отпада на датим локацијама. У првој половини 
године уграђена су и стављена у функцију 2 подземна контејнера (од 3 m3), у ул. Браће 
Глишића (код такси станице). Крајем године у насељу Љубић кеј инсталирана су још 23 
подземна контејнера (од 3 m3), и то у ул. Цигларска 6 комада, у ул. Данице Марковић 4 
комада и у ул. Книћаниновој 13 комада. Истичемо добру сарадњу са корисницима са овог 
подручја, посебно на прихватању новог начина одлагања отпада као и за коректне резултате 
на селекцији отпада. Нажалост, и у овој години смо имали непријатности са несавесним 
грађанима који су на неколико локација убацили жар и том приликом запалили врећу од 
подземних контејнера. Епилог овога је увећање материјалних трошкова као и технички 
проблем пружања услуге корисницима.  

Од првобитне концепције две канте (за „мокар“ и „суви“ отпад) прешло се на систем 
канте за „мокар“  и полиетиленске кесе за „суви“ – рециклабилни отпад. Утрошена количина 
кеса за домаћинства, за привреду и учешће у акцијама, у току 2021. године је 222.547 комада. 

Чишћење дивљих депонија вршило се по налогу ЈП „Градац“ или Комуналне  
инспекције на територији више приградских и сеоских месних заједница из планских 
средстава опредељених буџетом Града Чачка за 2021. годину. Реализовано је 151 Решење 
издато од Градске управе за инспекцијски надзор (Комунална инспекција) и том приликом 
уклоњено је 2.869 m3. 

Услугу сакупљања отпада из индивидуалних објеката (куће) колективних објеката 
(зграде), као и приградских и сеоских насеља, вршена је из контејнера запремине 1,1 m3, 5 m3 
и 7 m3, полиетиленских кеса и канти запремине 80 – 140  литара као и из мрежастих и 
подземних контејнера.  

Број и врста посуда за изношење отпада у 2021. години: 
Врста посуде Број 

нетипизиране посуде и типске канте 0,08 m³ 4.710 ком – индивидуална домаћинства 
пвц канте 0,12 и 0,14 m³ (зелена и плава) 11.790 ком – индивидуална домаћинства 
контејнери 1,1 m³ 1.280 ком – индивидуална домаћинства и кол. ст. 
контејнери 1,1 m³ 206 ком – привреда и правна лица 
контејнери 5 m³ 22 ком – кућни савети 
контејнери 5 m³ 2 ком – за ромска насеља 
контејнери 5 m³ 180 ком – привреда и правна лица 
контејнери 7 m³ 72 ком – сеоско подручје 
контејнери 1,1 m³ 742 ком – сеоско подручје 
контејнери 5 m³ 9 ком – сеоско подручје 
подземни контејнери 5 m³ 4 ком – колективно становање 
подземни контејнери 3 m³ 55 ком – колективно становање 
мрежасти контејнери 241 ком – примарна селекција 

Реализацију програма рада за послове сакупљања и допремања комуналног отпада са 
градског и сеоског подручја („мокар“ отпад), извлачења фекалија и одржавања атмосферске 
канализације, чишћења дивљих депонијa, извршили смо са расположивим специјалним 
комуналним возилима: аутосмећарима, аутоподизачима, кипером са дизалицом, кипером са 
грајфером, утоваривачем и фекалном цистерном, која су приказана у следећој табели. 
 
Преглед возила којима су вршене услуге: 

Ред. 
бр. 

Рег. број 
возила Тип Намена Снага 

(кw) Год. Носив.  
(кг) 

Запремина 
бубња 

Произвођач 
надоградње 

1. ČА 043 XP Mercedes 12 13 Аутоподизач 88 1998. 6.900 / Ватроспрем 
2. ČА 078 CB Mercedes 12 13 Аутоподизач 88 1998. 6.900 / Ватроспрем 
3. ČA 094 LO Mercedes 12 13 Смећар 96 1979. 3.900 СМ 10 Ватроспрем 
4. ČА 080 HZ Zastava 85-14 Смећар 100 2003. 3.100          СМ 8 Ватроспрем 
5. ČА 065 ČZ Zastava 80-12 Смећар 74 1991. 3.000  СМ 8 Ватроспрем 
6. ČА 068 РК Zastava 80-12 Смећар 63 1996. 3.000 СМ 8 Ватроспрем 
7. ČА 091 EO FAP 16 20 Смећар 147 1999. 6.850 СМ 13 Ресор 
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Ред. 
бр. 

Рег. број 
возила Тип Намена Снага 

(кw) Год. Носив.  
(кг) 

Запремина 
бубња 

Произвођач 
надоградње 

8. ČА 017 PМ FAP 26 35 Смећар 260 2010. 10.500 СМ 20 Ресор 
9. ČA 062 EM Iveko daily Смећар 107 2015. 1.900 СМ 7 Ватроспрем 

10. ČA 110 AJ Iveko daily Смећар 132 2019. 1.850 СМ 7 Атрико 
11. ČA 110 AG Iveko traker Кипер-грајфер 243 2019. 8.540 / Атрико 
12. ČА 100 KH Iveco traker Смећар 228 2006. 10.420 СМ 20 Фарид 
13. ČА 103 LZ Iveko traker Смећар 228 2006. 10.600 СМ 20 Фарид 
14. ČA 061 XT Iveko stralis Смећар 243 2011. 12.000 СМ 20 Ресор 
15. ČA 089 LA Iveko stralis Смећар 243 2018.    10.760 СМ 22 Атрико 
16. ČA 088 OE Iveko kargo Смећар 205 2018.   6.400 СМ 16 Атрико 
17. ČA 088 ZF Iveko kargo Смећар 205 2018.      4.140 СМ 12 Атрико 
18. ČА 092 KH Iveko kargo Кипер-дизалица 176 2006. 6.540 / Орама 
19. ČА 031 КО Mercedes 12 13 Фек. цист. 96 2002. 5.740 CM 5 Ватроспрем 
20. ČA AAČ 67 Hidromec Утоваривач 74 2013. / /  

У 2021. години предузеће је из сопствених средстава извршило ремонт надградње на 
возилу „Ивеко Стралис“ – смећар. Евидентан је недовољан број возила мањих габарита за 
сакупљање и превоз комуналног отпада, као и дотрајалост постојећих. Да би унапредили 
квалитет, редовност и ефикасност услуге у овом домену потребно је годишње у 
континуитету набављати минимум по 2 специјална возила – смећара различитих величина, 
намена и опреме, што износи око 10% постојећег возног парка. Оваква старост је 
отежавајућа околност за квалитетније вршење услуге нашим корисницима. Права реткост у 
комуналној делатности је да су четири возила смећара старија од двадесет година, а 
технички су исправна и свакодневно раде. 

Предузеће је из сопствених средства на згради Р.Ј. „Чистоћа“ извршило замену 
спољне столарије (прозора и врата), чиме се потрошња енергената за грејање и хлађење 
умањила. 

У 2021. години у буџету Града Чачка, са позиције екологије и заштите животне 
средине, обезбеђена су средства за: 

- 27 подземних контејнера капацитета 3 m3 за „мокар“ и „суви“ отпад, са ножном 
командом; 

За потребе рада и реализације плана активности ове радне јединице предузеће је 
извршило набавку:  

- 100 поцинкованих контејнера, капацитета 1,1 m3 за „мокар“ отпад; 
- 100 поцинкованих жичаних контејнера, капацитета 1 m3 за „суви“ отпад; 
- 214 пластичних канти, запремине 120 литара. 

 
  Преглед сакупљеног и предатог „мокрог“ комуналног отпада на регионалну депонију 
„Дубоко“ (у тонама): 

Месец ЈКП 
„Комуналац“ 

ЈКП 
„Моравац“ 

ЈКП 
„Градско 
зеленило“ 

Количина отпада која у ЈКП 
„Дубоко“ није прихваћена као 
примарно селектовани отпад 

Укупна 
количина 

сакупљеног 
отпада у 
тонама 

ЈКП 
„Дубоко“ 

Јануар 2.061,58 41,24 12,26 85,36 2.200,44 2.211,26 
Фебруар 2.059,82 62,16 6,58 79,98 2.208,54 2.222,20 
Март 2.394,72 62,34 10,88 101,72 2.569,66 2.619,86 
Април 2.637,24 77,16 5,60 64,22 2.784,22 2.728,72 
Мај 2.822,28 90,28 9,50 90,88 3.012,94 3.002,06 
Јун 2.575,76 79,42 8,28 82,98 2.746,44 2.769,96 
Јул 2.773,92 87,48 6,34 100,82 2.968,56 2.913,46 
Август 2.821,12 97,98 5,98 69,68 2.994,76 2.885,02 
Септембар 2.738,58 73,10 7,40 87,80 2.906,88 2.917,52 
Октобар 2.654,26 82,34 6,18 113,86 2.856,64 2.719,10 
Новембар 2.781,06 90,00 9,44 75,38 2.955,88 3.021,02 
Децембар 2.475,62 74,62 6,42 123,52 2.680,18 2.700,50 

Укупно: 30.795,96 918,12 94,86 1.076,20 32.885,14 32.710,68 
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Сакупљање „сувог“ отпада (примарна селекција): 

Град Чачак је један од позитивних примера адекватног сакупљања и рециклаже 
отпада. Може се рећи да је развио сопствени модел управљања чврстим комуналним 
отпадом, у коме примарна селекција отпада заузима значајно место. 

Концепт селекције отпада се заснива на селекцији отпада на месту настанка 
(примарна селекција), у домаћинствима и привредним организацијама и завршној селекцији 
у центру за завршну селекцију отпада. 

Отпад се на месту настанка селектује на две компоненте „суви“ и „мокри“ отпад. 
„Суви“ отпад представља потенцијално рециклабилну компоненту комуналног чврстог 
отпада (у даљем тексту: КЧО), односно отпад погодан за рециклажу. У „суви“ отпад спадају: 
све врсте пластике (ПЕТ амбалажа, фолије, кесе, џакови...), стаклена амбалажа, папир, 
картон, алуминијумске конзерве и лименке, ситни дрвени предмети, керамика, текстил... 
„Мокар“ отпад представља нерециклабилну компоненту чврстог отпада и чине га материје 
које су погодне за компостирање (кухињски отпад, отпад са зелених површина, пепео, 
физиолошки отпад – пелене и хигијенски улошци). Усвојен је модел „канта – кеса“ код 
индивидуалног становања, односно „контејнер – кеса“ код колективног становања. 
Примарно селектовани отпад се транспортује у Регионални центар за управљање отпадом 
,,Дубоко“ где се врши завршна селекција (одвајање отпада по врстама материјала), а затим 
даље шаље у рециклажне центре.  

Управљање комуналним чврстим отпадом, према моделу примарне селекције 
комуналног отпада на територији града Чачка, обавља се у неколико фаза: 

1. ФАЗА – обухвата сакупљање отпада на месту настанка и његову селекцију; 
2. ФАЗА – обухвата транспорт отпада (суве компоненте), од подручја сакупљања тј. 

од места селекције до трансфер станице. Даље у прес контејнерима возилима ЈКП ,,Дубоко“ 
сакупљени, рециклабилни отпад, се транспортује у регионални центар за сакупљање отпада 
,,Дубоко“ где се врши завршна селекција (на траци се врши раздвајање отпада по врстама 
материјала). 

Сакупљање „сувог“ отпада вршимо на подручју града, приградских насеља, као и на 
сеоском подручју. Градско подручје је подељено на шест просторних целина које се 
третирају током шест радних дана у седмици. „Суви“ отпад се одлаже у полиетиленску кесу 
запремине 100 литара, a „мокар“ отпад у стандардну посуду за отпад (канта) или контејнер. 

 
Набавка и подела кеса за „суви“ отпад, код индивидуалног и колективног становања  

вршила се у континуитету, током целе године. Кесе за правне субјекте делили смо 
свакодневно (систем замене). Возачи и радници који раде на сакупљању отпада поред 
редовног радног задатка вршили су поделу кеса и едукацији наших корисника услуга, како 
би у што већем проценту издвојили „суви“ од „мокрог“ отпада и то на самом месту настанка, 
а све у циљу умањења количина „мокрог“ отпада. Едукација грађана у наведеном смислу је 
веома важна активност. 

Сакупљање „сувог“ – рециклабилног отпада поред поменуте кесе врши се и из 
мрежастих контејнера запремине 1,1 m³ који су постављени уз контејнере за „мокар“ отпад, 
као и у школама, вртићима и бањама, као и из подземних контејнера, посебно обележеним за 
ову врсту отпада. Пражњења контејнера одређено је распоредом који се одвија по данима у 
недељи (распоред се доставља уз Програм пословања, а налази се и на сајту Предузећа). 
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Преглед возила којима се сакупљао примарно селектовани отпад: 
Ред. 
број 

Регистарска 
ознака 

Марка и 
ознака 
возила 

Тип возила Година 
производње 

Носивост 
(kg) 

1. ČA 140 ZM Iveco daily Камион 2014. 3.500 
2. ČA 105 ZJ Iveco daily Камион 2014. 2.500 
3. ČA 085 ЕH Giotti Viktoria Камион 2018. 725 
4. ČA 085 ЕI Giotti Viktoria Камион 2018. 725 
5. ČA AAA 03 IMT 549 Трактор 2004.                    / 
6. ČA 02 AAA IMT 635 Тр. приколица 2008. 3.500 
7. Радно возило HELI Виљушкар 2020.          /              

 
Преглед сакупљеног и предатог „сувог“, кабастог и грађевинског отпада по месецима: 

Месец 
ЈКП 

„Комуналац“ 
(kg) 

ЈКП „Дубоко“  
(kg) 

Амбалажно 
стакло  
(kg) 

Кабасти отпад 
(kg) 

Грађевински 
отпад 
(kg) 

Јануар 122.260 36.500 4.200 23.800 13.900 
Фебруар 134.640 39.740 2.060 19.200 12.200 
Март 140.600 61.220 500 24.700 18.000 
Април 135.220 66.820 1.500 35.800 30.600 
Мај 139.800 49.900 2.940 30.900 27.400 
Јун 140.500 93.140 2.660 26.300 22.800 
Јул 143.520 46.400 4.040 24.600 21.900 
Август 130.520 62.920 3.480 23.200 22.200 
Септембар 122.840 46.340 2.620 24.900 24.600 
Октобар 126.920 16.300 1.420 22.900 22.000 
Новембар 126.040 57.780 1.820 22.600 19.300 
Децембар 136.920 20.020 740 21.100 15.100 

 Укупно 1.599,780 597,080 27.980 300.000 250.000 
 
Сакупљање стаклене амбалаже: 

Сакупљање стаклене амбалаже обављали смо на подручју града, приградских насеља 
и неколико месних заједница на сеоском подручју, у којима имамо изграђене рециклажне 
платое. Кесе за стаклену амбалажу су се делиле приликом преузимања пуних кеса, по 
систему замене. Највећим делом стаклена амбалажа је преузимана од угоститељских 
објеката. Након преузимања, стаклену амбалажу довозимо и одлажемо на одређено место на 
Трансфер станици, где даље истовара у роло контејнер (запремине 32 m³). Сакупљену 
стаклену амбалажу одлагали смо у посебно одвојене контејнере за стаклену амбалажу. 

 
 Сакупљање кабастог отпада: 

Услуге сакупљања кабастог отпада из домаћинстава реализоване су по позиву 
грађана, а на сеоском подручју у сарадњи са председницима месних заједница. Сакупљање 
кабастог отпада вршено је комуналним возилом кипер и трактором. Сакупљени отпад 
лагерован је на одређено место у кругу предузећа, где се вршило расклапање, а потом 
уситњавање (дробљење) истог. Добијени материјал највећим делом је коришћен је за грејање 
просторија у Р.Ј. „Одржавање“. Овде морамо напоменути на енорман раст ове врсте отпада, 
што нам представља велики проблем око даљег третмана истог.  

 
Сакупљање грађевинског отпада: 

Сакупљање грађевинског отпада вршено је путем контејнера од 5 m³ или 7 m³, киперима и 
тракторима. Овај отпад по одобрењу ЈКП „Водовод“ одлаган је на простору будућег 
„постројења за пречишћавање отпадних вода“ у Прелићима. 
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Сакупљање отпада на сеоском подручју: 
 

У овом тренутку на сеоском подручју је постављено 742 контејнера од 1,1 m3, 10 
контејнера од 5 m3 и 72 контејнера од 7 m3 за одлагање комуналног отпада.   

Постављено је 34 рециклажна платоа са контејнерима за „мокар“ и „суви“ отпад ради 
селектовања отпада. 
Сва правна лица, на целокупном сеоском подручју, у свим месним заједницама, су 
обухваћена извршењем и наплатом услуге. 

Од 58 месних заједница  на сеоском подручју у потпуности је обухваћено 12 месних 
заједница (Прељина, Прислоница, Балуга Љубићска, Коњевићи, Ракова, Соколићи, 
Станчићи, Доња Трепча, Мојсиње, Балуга Трнавска, Виљуша, Овчар Бања). 

Корисници из наведених М.З. су пописани, унети у базу података за наплату услуге и 
активирани ради наплате извршене услуге.     

У (7) месних заједница услугу прикупљања комуналног отпада врши ЈКП „Моравац“. 
Петнаест (15) месних заједница су пописане, услуга се врши редовно, и у току је 

побољшање техничких услова, пре свега кроз повећање капацитета комуналне 
инфраструктуре. У преосталим месним заједницама (24) у тренутку писања овог извештаја, 
није извршен потпуни попис, који је у току, а истовремено се ради на стварању техничких, 
информатичких, правних, кадровских и финансијских услова за задужење корисника. Услуга 
сакупљања и транспорта комуналног отпада са сеоског подручја се редовно вршила током 
2021. године, са најмање два возила са 6 извршилаца.  

 
Утрошак горива за возила у оквиру Р.Ј. „Чистоћа“ („мокар“ и „суви“ отпад): 

Р. 
бр. 

Регистарска 
ознака Тип Година 

произ. Намена 
Број 

радних 
часова 

Укупно 
литара за 

2021. 

Потрош. 
по 

радном 
часу 

Кол. ком.  
oтпада  
01.01 - 
31.12. 

2021. (t) 
1 ČA 043 XP Mercedes 12 13 1998. аутоподизач 1.507,4 6.978,25 4,6 1.263,64 
2 ČA 078 CB Mercedes 12 13 1998. аутоподизач 1.456,3 6.292,87 4,3 1.214,24 
3 ČA 094 LO Mercedes 12 13 1979. смећар 733,1 2.193,91 3 504,58 
4 ČA 080 HZ Zastava 85-14 2003. смећар 1167,9 4.290,93 3,7 830,96 
5 ČA 065 ČZ Zastava 85-12 1991. смећар 926 2202,67 2,4 669,26 
6 ČA 068 PK Zastava 85-12 1996. смећар 1.082,4 2.922,59 2,7 785,44 
7 ČA 091 EO FAP 16 20 1999. смећар 823 4.110,12 5 458,04 
8 ČA 017 PM FAP 26 35 2010. смећар 1342,3 6.837,24 5,1 1.731,96 
9 ČA 100 KH Iveco traкer 2006. смећар 1.291,8 10.336,25 8 2.222,38 

10 ČA 103  LZ Iveco traker 2006. смећар 899,9 5.677,28 6,3 1.540,61 
11 ČA 061 XT Iveco stralis 2011. смећар 1.196,1 5.716,81 4,8 1.855,18 
12 ČA 089 LA Iveco stralis 2018. смећар 3.241,1 17.613,84 5,4 6.462,92 
13 ČA 088 OE Iveco kargo 2018. смећар 3.294,5 13.108,71 4 5.517,44 
14 ČA O88 ZF Iveco kargo 2018. смећар 1.559,9 6.681,37 4,3 2.054,34 
15 ČA 062 EM Iveco daily 2015. смећар 2.440,7 6.639,09 2,7 1.559,17 
16 ČA 110 AJ Iveco daily 2019. смећар 1.610 3.902,34 2,4 1.191,93 
17 ČA 105 ZJ Iveco daily 2014. смећар 1.426,7 4.298,9 3 737,69 
18 ČA 140 ZM Iveco daily 2006. кипер 2.519,6 3.592,62 1,4 328,76 
19 ČA 092 KH Iveco kargo 2006. кипер 1805,2 6.099,27 3,4 1.176,82 
20 ČA 110 AG Iveco traker 2019. кипер 574,9 3.490,77 6,1 135,2 
21 ČA 085 EI Giotti viktoria 2018. кипер 998,8 1.381,53 1,4 131,26 
22 ČA 085 EH Giotti viktoria 2018. кипер 1.441,7 1.955,1 1,4 147,16 
23 ČA 031 KO Mercedes 12 13 2002. фек. Цистерна 1.091,4 3.785,16 3,5 / 
24 ČA ААČ 67 Hidromec 2013. утоваривач 1.247,8 9.601,15 7,7 / 
25 ČA AAA 03 IMT 2004. трактор 187,4 534,94 2,8 / 
26 Виљушкар Toyota 2003.  65 300 4,6 / 

 ČA AAU 74 Heli 2020. Виљушкар 34 120.97 3,5  
Укупно  35,934,90 140.499,68 3,9 32.518,98 
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Бољом организацијом рада и појачаном контролом извршења радних задатака у свим 
радним јединицама, остварена је значајна уштеда горива у односу на претходне године, уз 
уједначену потрошњу по возилима у складу са техничким нормативима.  
 
2.2. Р.Ј. „Одржавање“ 

Рад Р.Ј. „Одржавање“ је значајан за несметано функционисање свих радних јединица, 
а посебно Р.Ј. „Чистоћа“ и Р.Ј. „Јавна хигијена“. Сва возила су у употреби свакодневно на 
извршавању радних задатака, па је неопходно да буду технички исправна и у сталној радној 
функцији. То захтева велику ангажованост ове радне јединице. И поред проблема око 
набавке квалитетних резервних делова, разноликост и старост возног парка који отежавају 
одржавање сталне техничке исправности возила, ова радна јединица је успела да одговори 
својој улози. 

У оквиру возног парка налази се 47 возила и опрема различитих марки и произвођача, 
од којих нека одржавамо у сопственој режији, а нека одржавамо у овлашћеним сервисима, 
јер због објективних, кадровских и техничких разлога нисмо у могућности да одржавамо у 
сопственој радионици. Обзиром на све оштрије критеријуме при вршењу техничких прегледа 
(техничка исправност возила, еколошке критеријуме, климатске промене) као и многе друге 
захтеве и прописе које треба испоштовати. Успели смо да возни парк одржимо технички 
исправним за вршење радних обавеза. 
 
 
У току 2021. године реализовани су послови: 

• поправка контејнера за смеће 1,1 m³ и 5 m³; 
• механичарски, хидрауличарски, браварски и аутоелектричарски радови на поправкама 

возила по пријави квара возача;  
• редован сервис и подмазивање возила;  
• превентивни прегледи и одржавање возила;  
• поправка (ремонт) хидро пумпе на возилима;  
• поправка гибњева на возилима; 
• израда и монтажа сливних решетки по налогу ЈП „Градац“;  
• поправка тезги и олука на зеленој пијаци; 

 
При одржавању возила коришћене су услуге трећих лица у складу са Законом о јавним 
набавкама:  

1. СЗР „Чутовић“ Чачак - машинска обрада глава мотора; 
2.  „Ауто - Чачак труцкс“ Чачак - сервисирање и поправка возила „Ивеко“; 
3. СЗР „Гибањ“ Чачак - поправка гибњева; 
4. „Шипета“ Чачак - вулканизерске услуге; 
5. Тахо сервис „НЗ-електроника“ - поправка тафографа; 
6.  „Бош сервис Вукајловић“ Чачак - поправка бош пумпи и сервис дизни; 
7. „Владекс“ Трстеник - ремонт хидрауличних компоненти, израда хидрауличних црева 

и сервис утоваривача „Хидромек“; 
8. Услуга машинске обраде „М ПРОЈЕКТ ЧАЧАК“; 
9. Услуга ремонта надградње на возилима  - З.М.M. „Васиљевић“ Трстеник, 
10. „Александар“ Паковраће 

 
Значајније интервенције које су у току године урађене на следећим возилима: 
• Ремонт главе мотора (Mercedes 12 13- ČA 078 CB, Iveko kargo- ČA 088 ZH, Трактор AAA 

03-ČA , Zastava 80-12- ČA 065 ČZ, FAP 16 20- ČA091 EO x2, Mercedes 12 13- ČA-043 XP, 
Škoda rumster- ČA  067 KB); 
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• Ремонт усипног коша, (Iveko-traker- ČA103 LZ, Iveko-traker- ČA100 KH, Mercedes 12 13- 
ČA 094 LO); 

• Замена пумпе хидраулике, ивеко (Iveko-stralis - ČA 061 XT x2, Iveco daily - ČA 105 ZJ); 
• Ремонт цилиндара хидраулике и разводника, (Iveco stralis ČA 089 LA, 105 ZJ, утоваривач 

AAČ 67, Iveco traker ČA103 LZ, FAP 26 35- ČA 017 PM,  ремонт каналске дизалице); 
• Поправка хаварисаних возила: Iveco daily- ČA 062 ЕМ, Iveko-traker-ČA 100 KH, Giotti 

viktoria-ČA 085 EI; 
• Замена сета квачила: Iveco traкer ČA 100 KH, FAP 16 20-ČA 031 KO, Mercedes 12 13-ČA 

043 XP, Mercedes 12 13-ČA 078 CB, Zastava 85-12-ČA 068 PK, Mercedes 12 13-ČA 094 LO, 
Iveco daily-ČA 062 EM; 

• Поправка трапа Iveco traкer ČA 103 LZ,  Renault Kangoo - ČA  067 KŠ; 
• Поправка кочница Iveco traкer ČA 103 LZ, FAP 16 20-ČA 031 KO, Giotti viktoria-ČA 085 EI, 

Giotti viktoria-ČA 085 EH, Zastava 85-12-ČA 068 PK, Mercedes 12 13-ČA 094 LO; 
• Преправка надоградње за велике контејнере Iveko-stralis -ČA 061 XT; 
• Поправка редуктора предње вуче Трактор AAA 03-ČA; 
• Поправка гибњева FAP 16 20-ČA091 EO, FAP 26 35-ČA 017 PM, Iveko kargo- ČA 088 ZH, 

Iveko-traker-ČA 100 KH, Mercedes 12 13-ČA 078 CB; 
 
2.3. Р.Ј. „Јавна хигијена“ 

Ова радна јединица је обављала послове чишћења, одржавања и прања јавних 
површина, као и зимског одржавања, у складу са Програмом пословања за 2021. годину. 

У реализацији програма Р.Ј. „Јавна хигијена“ располагала је са четири цистерне за 
прање, трактором са приколицом, великом чистилицом и усисивачем за лишће. Просечна 
старост цистерни за прање је 14 година, чистилице 18 година, а трактора са приколицом 17 
година. У циљу ефикаснијег и квалитетнијег обављања послова набављене су две нове 
цистерне за прање (половна шасија - нова надоградња) „MAN“, са танком од 10.380 литара са 
нодограђеним млазницама са којим може да пере и врши дезинфекција улица. 

Радна јединица вршила је послове зимског одржавања коловоза улица у периоду 
јануар – март и новембар – децембар месец, а у склопу чега је предвиђено дежурство, 
посипање индустријском сољу и чишћење самог коловоза од снега, пратећи одговарајуће 
приоритете по налогу надзорног органа из ЈП „Градац“. Код реализације овог програма 
склопљен је уговор са ЈП „Градац” и инвеститором где су се регулисали међусобни односи и 
обавезе. За реализацију ових уговора радна јединица поред већ наведених возила 
располагала је са још једним камионом кипером старог 29 година, новим камионом са 
ношеним посипачем индустријске соли и резервоарима за течни раствор CaCl2 и још два  
трактора са приколицом, раоником и посипачем соли као и „Renault Kangoo“ са ношеним 
посипачем соли. За потребе посипања CaCI2 набављена је тракторска цистерна од 400l са 
гранама (распрскивачи). По потреби ангажована су и радна возила „Bob-Cat“ и скип 
„Хидромек“. 
Преглед радних возила: 

Р. 
бр. 

Регистарска 
ознака Марка Намена Снага Година 

производње Носивост 

1. ČA 110-CG FAP 1620 Kипер 147 1991. 9.000 
2. ČA 110-AG Iveco Trakker Kипер 243 2019 12.583 
3. ČA 120-MR Iveko Cargo Цистерна 205 2019. 11.380 
4. ČA 088-ZH Mercedes 12 13 Цистерна 96 1984. 6.000 
5. ČA141-NU MAN Цистерна 184 2010 10.600 
6. ČA141-NZ MAN Цистерна 184 2010 10.725 
7. ČA 070-OY Skаrab Чистилица 62 2003. 1.000 
8. ČA AAB-54 IMT 549 Трактор 34 2004. / 
9. ČA AAA-03 IMT 549 Тр. прикoлица / 2008. 3.500 
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Преглед ангажованих возила на дезинфекцији: 
Р. бр. Регистарска 

ознака Марка Намена Снага Година 
производње 

Носивост 
(kg) 

1. ČA141-NU MAN Цистерна 184 2010 10.600 
2. ČA 088-ZH Mercedes 12 13 Цистерна 96 1984. 6.000 
3. ČA141-NZ MAN Цистерна 184 2010 10.725 
4. ČA 120-MR Iveko Cargo Цистерна 205 2019. 11.380 
5. ČA AAB-54 IMT 549 Трактор 34 2004. / 
6. ČA AAA-03 IMT 549 Трактор  2008. 3.500 

 
Преглед ангажованих возила на зимском одржавању коловоза улица: 
Р. бр. Регистарска 

ознака Марка Намена Снага Година 
производње 

Носивост 
(kg) 

1. ČA 110-CG FAP 16 20 Kипер 147 1991. 9.000 
2. ČA 110-AG IVECO TRAKKER Kипер 243 2019 12.583 
3. ČA AAB-54 IMT 549 Трактор 34 2004. / 
4. ČA AAA-03 IMT 549 Трактор  2008. 3.500 

4/1 ČA AAA-03 IMT 635 Тр. прикoлица / 2008. 3.500 
5. ČA AAB-04 BOBCAT Радна машина 36 2011. 894 
6. ČA 067-KŠ Renault Kangoo Радно возило 47 2002. 685 

 
Преглед потрошње горива у оквиру радне јединице: 

Р. 
бр. 

Регистарска 
ознака Врста Тип Укупно 

сати 
Уточено 
горива 

Потрошња 
по часу 

1. ČA 110-CG FAP 16 20 Кипер 2 96,36 48,18 
2. ČA 110-CF FAP кипер Кипер 130 499,76 3,84 
3. ČA 086-FV Mercedes 1213 Цистерна 701 2.211,95 3,15 
4. ČA 117-TZ FAP 16 20 Цистерна 105,5 586,96 5,56 
5. ČA 120-MR Iveko Cargo Цистерна 591,5 4.062,8 6,86 
6. ČA 088-ZH Mercedes 1213 Цистерна 325,5 1.763,09 5,41 
7. ČA 141-NZ MAN Цистерна 4,3 209,61 48,74 
8. ČA 141-NU MAN Цистерна 0 195,85 / 
9. ČA AAB-54 IMT 549 Трактор 68 255,63 2,83 

10. ČA 070 OY Skаrab  Чистилица 192 1.249,74 6,5 

Реализацији Програма (летњег и зимског) у Р.Ј. „Јавна хигијена“ извршена је са 6 
возача, 7 радника перача и 14 радника чистача, 1 управник и 1 организатора рада уз 
повремено ангажовање возача из других радних јединица у зимском периоду, укупно 30 
извршилаца. 

Ова радна јединица је обављала и послове чишћења пијаца (робна, зелена и микро 
пијаца) и јавног тоалета са 7 радника.  

Здравствено стање запослених у овој радној јединици је врло неповољно што се види 
на основу броја сати боловања и смањене здравствене способности на основу лекарских 
прегледа, који се налазе у евиденцији, лица задуженог за безбедност и здравље на раду. У 
свом раду Р.Ј. „Јавна хигијена“ је имала потешкоћа услед неадекватног одлагања комуналног 
отпада, грађевинског материјала на јавним површинама, као и код извођења разних радова – 
раскопавања и асфалтирања – поправки улица, градње разних објеката, али и постојећих 
разних депресија на коловозима и тротоарима и запуштених ригола.  

 
Преглед извршења реализације летњег програма: 

Врсте позиција План 2021. Остварено 2021. Реализовано % 
Чишћење јавних површина (m²) 29.264.090 30.487.921 104 
Maшинско чишћење (m²) 3.549.600 2.826.700 79,63 
Одржавање јавних површина (m²) 29.406.600 33.584.204 114 
Прање јавних површина (m²) 28.728.488 28.215.112 98,21 
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Из датог прегледа се види да је прање јавних површина незнатно мање од планираног, 
а односи се на лоше временске услове, у сезони је било кишних дана, услед чега није било 
могуће у потпуности извршити радове на прању јавних површина. 

Финансијски део програма је реализован у целости кроз друге позиције. 
Поред редовног чишћења и прања јавних површина, вршено је и ванредно извођење 

радова на чишћењу и прању следећим корисницима: Трепча бања, Мрчајевци, Овчар бања 
итд.  

Радна јединица је вршила услуге прања и правним лицима, по посебном захтеву у 
складу са ценовником услуга.  

Реализација зимског програма се односила на дежурство у зимским месецима, чишћење 
и уклањање снега и леда, посипање индустријске соли и чишћење коловоза, по предвиђеним 
приоритетима. 

За реализацију зимског програма коришћена су возила: два кипера са раоницима и 
епохама (за посипање индустријске соли), камион са ношеним посипачем индустријске соли 
и резервоарима за течни раствор CaCl2, два трактора са раоником и посипачем соли, возило 
„Renault Kangoo“ са ношеном епохом, специјално возило „Bob-Cat“ са раоником, а по 
потреби и виљушкар (утовар - истовар соли).  

На појединим деловима територија МЗ „Атеница“, „Лозница“, „Љубић село“ где није 
било могуће извршити чишћење снежног покривача нашим возилима, почетком године ма 
основу проведене јавне набавке, ангажован је подизвођач G.R. „Uroš & Miloš“ из Чачка који 
је са својом механизацијом обезбедио проходност наведених путних праваца, a све по налогу 
надзорног органа ЈП „Градац“. 

Преглед реализације зимског програма чишћење и одржавање коловоза: 

Врста обавеза Јединица мере Остварено у 2021. години 
Посипање соли m² 2.289.714 
Чишћење снега и посипање соли m² 1.409.569 
Чишћење снега раоником до 20 cm km  
Чишћење снега раоником преко 20 cm km 55.8 
Машински утовар снега и одвоз m³  
Утрошак соли t 324.27 
Течни раствор CaCI2 l 890 
Дежурство зимске службе h 847.5 

 
         На основу годишње реализације програма, види се да је ова радна јединица дала 
максималан допринос у реализацији постављених задатака.  
 
2.4. Р.Ј. „Пијаца“ 

Услови и начин рада у Р.Ј. „Пијаца“ прописан је Одлуком о пијацама донетом од 
стране Скупштине Града Чачка, а која је ступила на снагу фебруара месеца 2018. године. 

На пијацама се вршио промет пољопривредних и других производа на мало и велико. 
Радна јединица ,,Пијаца“ своју делатност обављала на пет локација у граду, и то: 

1. Зелена пијаца – на којој се врши промет пољопривредних и других производа на мало. 
У оквиру ове пијаце се налази и Млечно - Месна пијаца где се врши промет млечних 
производа и тестенина, а на Месној - сувомеснатих производа, пилетине и јаја. 

2. Робна пијаца – на којој се врши промет индустријско – непрехрамбених производа. 
3. Сточна пијаца – на којој се врши промет ситне и крупне стоке.  
4. Микро пијаца – на којој се врши промет пољопривредних и производа на мало. 
5. Кванташка пијаца – на којој се врши промет пољопривредних производа на велико. 
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На овим просторима, у складу са Планом постављања пијачних објеката и опреме који је 
донео Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“, вршило се:  

1. Издавање у закуп пословног простора. 
2. Давање у закуп простора за постављање привремених монтажних објеката. 
3. Резервација тезги за продају пољопривредних производа. 
4. Резервација расхладних витрина за продају млечних производа. 
5. Резервација расхладних витрина за продају месних производа и јаја. 
6. Издавање у закуп тезги за продају индустријске робе. 
7. Резервација тезги за продају расадног материјала. 

Издавање у закуп пијачног простора (површине), као и резервација пијачне опреме се 
обављала путем оглашавања-лицитације.  

Реализација пружених услуга корисницима се може сагледати кроз обим закупљеног 
простора за постављање објеката (киоска), или резервација тезги током 2021. године у 
односу на расположиви капацитет по следећим табелама: 
ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА: 
Простор за постављање објеката, боксеви са предпростором, боксеви – магацини, магацини: 

Врста Расположиво Издато % реализације 
Места за постављање киоска као продајног простора 98+15+2=115 105 91 
Изграђени боксеви са предпростором за продају 
пољопривредних производа 

 
20 

 
18 

 
90 

Магацини 5 5 100 
Укупно: 140 128 91 

Тезге: 
Реон Категорија I Категорија II Категорија III Укупно Издато % реализације 

A 38 110 4 152 65 43 
Б 27 80  107 75 70 
Ц 18   18 18 100 
За расад 48   48 32 67 
Укупно: 131 190 4 325 190 58 

Расхладне витрине: 
Место Расх. витрине 

са бункером 
Расх. витрине 
без бункера Укупно Издато % реализације 

Млечна пијаца 9 34x2=68 77 36 47 
Месна пијаца 16 8x2=16 32 26 81 
Укупно: 25 42x2=84 109 62 62 

РОБНА, МИКРО, СТОЧНА и КВАНТАШКА ПИЈАЦА 

Места за постављање киоска: 
 Број места Укупно Издато % реализације 

Робна пијаца 132 132 82 62 
Микро пијаца 8+2=10 10 8 80 
Сточна пијаца 1+1=2 2 2 100 
Кванташка пијаца  4 4 2 50 
Укупно: 148 148 94 64 

Тезге: 
 Број тезги Укупно Издато % реализације 

Робна пијаца 123 123 26 21 
Микро пијаца 20 20 13 65 
Укупно: 143 143 39 27 
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Продаја органске хране на нашој пијаци још увек није заживела и поред обезбеђених 
свих потребних услова за продају ових производа. Углавном и произвођачи који су се 
јављали да производе органску храну, нису имали потребну документацију како би то и 
доказали. 
  Р.Ј. „Пијаца“ има 18 запослених радника, а што је минималан број радника за 
успешно обављање свих послова и радних задатака у оквиру свих пијаца.  
Одржавање чистоће (чишћење и прање) на пијацама је било поверено Р.Ј. ,,Јавна хигијена“ 
као и одржавање санитарног чвора на Робној и Микро пијаци.  
Хигијену санитарних чворова на Зеленој пијаци и Млечно–Месној пијаци одржавали су 
радници Р.Ј. „Пијаца“.  

Посебна пажња се придавала одржавању хигијене у Млечно–Месној пијаци, која се 
спроводи од стране радника за одржавање хигијене у Р.Ј. ,,Пијаца“, уз примену свих 
прописаних хемијских средстава, а под надзором санитарног контролора. 
Одржавање чистоће на пијацама се вршило свакодневно, а у летњем периоду поред 
чишћења, обавезно се врши и прање пијаце најмање једном седмично. 

Запослени у Р.Ј. „Пијаца“ су бринули о својим купцима и продавцима и њиховој 
безбедности у циљу превенције и заштите од корона вируса, пре свега контролом и 
упозоравањем на поштовање и примену свих препоручених мера. Почетком 2021. године 
препоручене епидемиолошке здравствене мере су дисциплиновано спровођене, а што је 
током године и ублажено у зависности од ситуације. Овим је омогућен рад пијаце на потпуно 
безбедан начин, а уз свакодневно детаљно чишћење и дезинфекцију пијаце. Организовање 
рада под оваквим условима је успешно спровођено. 
 

Санитарни контролор је обављао у континуитету свој део посла на нивоу предузећа, 
водећи рачуна о потребним количинама хемијских и дезинфекционих средстава, као и 
њиховој правилној употреби за потребну дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију. 

Рад са странкама се огледао у припреми потребне документације за склапање уговора 
за Млечну и Месну пијацу (Решење о одобреном објекту за прераду млека, доказ о активном 
статусу домаћинства, санитарне књижице, идентификација уговарача, писано одобрење за 
трговца – продавца). 

Када је у питању Месна пијаца за закуп расхладних витрина неопходна је адекватна 
регистрација у АПР-у за прераду и продају сувомеснатих производа, идентификација 
уговарача, санитарне књижице, писано одобрење за трговца – продавца.  

Хигијена у Млечно - Месној пијаци се извршавала према Правилнику о општим 
условима и начину спровођења санитарно – хигијенских мера при раду Млечно – Месне 
пијаце, а који је ступио на снагу 11.08.2016. године. 

У оквиру праћења и реализације активности у складу са наведеним Правилником 
санитарни контролор свакодневно је вршио: 

 контролу хигијенског стања, а што подразумева чистоћу подова, зидних плочица, 
судопера, вага, сливника, расхладних витрина. 

 контролу одржавања хигијене у санитарним чворовима на Зеленој пијаци, јавног 
тоалета код такси станице са посебном контролом санитарног чвора у Млечно –
Месној пијаци (који користе само закупци који поседују санитарне књижице, 
односно лица која подлежу санитарној контроли и надзору). 

 контролу продаваца у Млечно – Месној пијаци ношења чисте радне униформе, 
употребе хигијенског прибора и рукавица при продаји производа. 

 пријем и контролу законом и правилником прописане документације потребне за 
продају сувомеснатих производа, пилећег меса, јаја (транспортна уверења – 
отпремнице, потврде о здравственој исправности).  

 обилазак и контролни, преглед одржавања тезги, канти и простора око контејнера и 
др. 
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У оквиру спровођења испуњености услова за санитарне прегледе трговаца (санитарни 
преглед важи шест месеци) у Р.Ј. „Пијаца“ је организован санитарни преглед у два наврата, а 
што је спроведено од стране Завода за јавно здравље Чачак. 

Све наведено је рађено у складу са законским нормативима и то: Закон о санитарном 
надзору (Службени гласник РС број 125/04) члан 45, Закон о заштити становништва од 
заразних болести (Службени гласник РС број 15/16), Правилника о обавезним здравственим 
прегледима одређених категорија запослених и других лица и клицоноша (Службени гласник 
РС број 20/06), Правилник о посебној радној одећи и обући лица која у производњи и 
промету долазе у непосредни додир са животним намирницама (Службени гласник РС број 
22/74) члан 30, Закон о безбедности хране (Службени гласник РС број 41/09), Закон о 
заштити становништва од изложености дуванском диму (Службени гласник РС број 30/10) . 

Контролу спровођења наведених законских мера у Р.Ј. „Пијаца“ врше надлежне 
инспекцијске службе, које до сада нису имале примедбе на квалитет рада ове радне јединице. 

У складу са прописима, а по налогу Републичке ветеринарске инспекције вршено је 
узорковање млечних производа. Узорковање на петнаест узорака вршио је Ветеринарски 
специјалистички институт Краљево. Сви узорци су били исправни. 

Дезинфекција – дезинсекција – дератизација и уништавање корова спроведене су по 
плану за 2021. годину у оквиру предузећа. 

Током месеца маја и септембра 2021. године, на простору Сточне пијаце у Љубићу, 
услед епидемије, нису организовани традиционални Вашари, већ су трговци и посетиоци 
спонтано долазили. 

У месецу мају дошло је до хаварије на водоводној мрежи у Зеленој пијаци. Због 
немогућности приласку месту где је дошло до пуцања цеви (испод објекта), промењена је 
траса водоводне мреже. Уграђене су нове водоводне цеви и тиме трајније решило напајање 
водом једног дела Зелене пијаце. 

У делу Зелене пијаце урађена је нова расвета и видео надзор чиме је повећана 
безбедност самог простора пијаце као и контрола рада и дешавања у самој пијаци.  

Израђено је идејно архитектонско-урбанистичког решења пројекта Зелене пијаце у 
Чачку, у сарадњи са оснивачем.   

Пад промета, а самим тим и пад прихода у Р.Ј. „Пијаца“ је незнатан, а условљен је 
физичким обимом коришћења појединих пијачних услуга. Укупан број закупаца и корисника 
резервација се смањио и то пре свега на Робној и Млечној пијаци.  

ЈКП „Комуналац“ је члан Удружења пијаца Србије од оснивања и веома активно 
учествује у раду ове асоцијације. Управник Р.Ј. „Пијаца“ је члан Управног одбора Удружења 
пијаца Србије.  

 
2.5. Р.Ј. „Зоохигијена“  

Делатност зоохигијене обухвата три сегмента рада:  
 

1. Хватање, превоз, збрињавање и ветеринарску обраду напуштених и изгубљених 
животиња, што за крајњи циљ има контролу и смањење популације изгубљених и 
напуштених паса; 

2. Нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са површина јавне намене и 
објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет 
животиња, до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа 
животињског порекла на начин који не представља ризик за друге животиње, људе 
или животну средину; 

3. Спровођење мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних 
микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама 
јавне намене. 

 
 

Страна 19 од 54 



ЈКП „Комуналац“ Чачак – Р. Ј. „Зоохигијена“ је спроводио све послове из области 
комуналне зоохигијене и здравствене заштите животиња у име и за рачун града, у складу са 
Законом о комуналним делатностима, Законом о добробити животиња, Законом о 
ветеринарству, Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, 
Одлуком о зоохигијени, Одлуком о условима и начину држања домаћих животиња на 
територији града Чачка. 

 
Контрола и смањење популације напуштених паса 

 
Важан део активности рада зоохигијенске службе су послови на смањењу популације 

напуштених паса на јавним површинама града Чачка. У смислу испуњења зацртаних циљева 
вршило се хватање напуштених паса на јавним површинама савременим методама и 
средствима, на начин који ће изазвани најмањи ниво страха, бола и стреса. Након хватања 
животиње се транспортују до прихватилишта у Милићевцима на адекватан и законом 
прописан начин. Сви ухваћени пси су евидентирани у бази података коју ажурно води Р. Ј. 
„Зоохигијена“, а у прихватилишту се са њима поступа у складу са законом и добром 
ветеринарском праксом. Контрола популације напуштених паса се најефикасније постиже 
заустављањем њеног даљег раста спровођењем мера стерилизације, и удомљавањем, али и 
промовисањем стерилизације власничких паса, као и мерама против напуштања животиња 
(трајно обележавање – чиповање) и регистрацијом власничких паса, едукацијом власника о 
одговорном власништву и санкционисањем неодговорних власника.  

 
У спровођењу Програма контроле и смањења популације напуштених паса и Одлуке о 

зоохигијени наша служба примењује метод „ухвати-стерилиши-пусти”. Током 2021. године у 
прихватилишту у Милићевцима је стерилисано 846 паса, од чега 404 женке и 442 мужјака. 
Укупно 825 је враћено на станиште, власници су преузели 131 пса, а 163 је дато на 
удомљавање. Удомљавање је најхуманији начин збрињавања напуштених паса. Све јединке 
које се дају на удомљавање су вакцинисане, стерилисане и чиповане. 

Одлична сарадња у погледу збрињавања напуштених паса остварена је са неколико 
организација за заштиту животиња, чији су чланови често присутни у објекту 
прихватилишта у Милићевцима. Имали смо и неколико иностраних посета активиста 
удружења која се баве збрињавањем напуштених паса из Велике Британије и Немачке. 
Према њиховим речима, ово је једно од најуређенијих и најбољих прихватилишта у Србији. 
У 2021. години интересовање за удомљавање паса из нашег прихватилишта исказале су још 
нека удружења и појединци из разних крајева Србије. О свим удомљавањима води се 
прецизна евиденција. 

 
 На горе наведене начине се смањује број напада напуштених паса на грађане, 
спречава ширење заразних болести међу животињама, као и болести које су заједничке за 
људе и животиње (зоонозе), а нарочито беснила и ехинококозе, затим спречава растурања 
отпада, што резултира смањеним прљањем и загађивањем јавних површина. У пракси то 
значи и смањење броја захтева грађана, као и поднетих тужбених захтева за надокнаду штете 
настале због уједа паса луталица. Сасвим је извесно да појединци злоупотребљавају 
могућност наплате одштете за уједе паса, али до сада за то нико није сносио консеквенце, 
нити се ко озбиљније бавио овим проблемом. Слична ситуација је и када је реч о штети 
насталој на сточном фонду. 
 
 Постоји потреба за проширење капацитета прихватилишта у Милићевцима, јер 
постојећи објекат не задовољава нарастајућу потребу за прихватом ухваћених паса из других 
локалних самоуправа. 
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Месец Ухваћено 
Враћени на 
станиште 

стерилисани 

Власнички 
враћени без 

чипа 

Власнички  
враћени   са 

чипом 
Удомљени Угинули Побегли 

Јануар 53 22 6 5 1 6 3 
Фебруар 70 51 8 3 15 4 1 

Март 99 90 16 6 16 2 1 
Април 85 60 2 2 25 0 0 

Мај 82 56 3 1 15 2 1 
Јун 111 92 1 3 8 2 2 
Јул 78 50 8 2 12 1 0 

Август 89 48 8 4 15 12 0 
Септембар 104 93 6 1 10 5 0 

Октобар 104 92 10 4 12 2 0 
Новембар 126 92 14 2 12 5 3 
Децембар 125 79 12 4 22 5 5 
Укупно 1126 825 94 37 163 46 20 

 
 Пренето из 2020. године: 94 пса.  
 Током 2021. године остварена је сарадња са општинама Горњи Милановац, Лучани и 
крајем године Пријепољем. 
Стање на дан 31.12.2021. године: 35 паса у прихватилишту.  

Од несавесних власника је током 2021. године наплаћено 348.500 динара на име 
хватања, евидентирања и боравка у прихватилишту ухваћених паса. 
 Радна јединица „Зоохигијена“ је у 2021. године имала 19 акција на подручју општине 
Горњи Милановац, у којима је укупно ухваћено 149 паса. Фактурисан износ за ту услугу је 
897.701 динар. На подручју општине Лучани извели смо 11 акција, ухватили укупно 105 паса 
и фактурисали износ од 828.000 динара. За 45 паса ухваћених на територији Пријепоља у 3 
акције, укупно је фактурисано 409.400 динара. 
 

УПОРЕДНИ ПОДАЦИ О УХВАЋЕНМ ПСИМА ПО ГОДИНАМА 

2017. (половина) 
Чачак 

2018. 
Чачак 

2019. 
Чачак и Горњи 

Милановац 

2020. 
Чачак, Горњи 
Милановац и 

Лучани 

2021. 
Чачак, Горњи 

Милановац, Лучани 
и Пријепоље 

424 983 1048 913 1126 

 
Нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних продуката животињског порекла 
(СПЖП) 
 
  У вршењу послова нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне 
намене и из објеката за узгој служба „Зоохигијене“ прима пријаве о постојању лешева 
животиња, организује и обавља превоз угинулих животиња до објекта за сакупљање. Ова 
услуга је за грађане бесплатна. 

Послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене и из 
објеката за узгој радници „Зоохигијене“ врше на начин који не представља ризик по друге 
животиње, људе или животну средину, у складу са прописима. 

Месец 
НЕШКОДЉИВО УКЛОЊЕНИ ЛЕШЕВИ ЖИВОТИЊА У 2021. 

број животиња укупно kg јавне површине објекти за узгој 
Јануар 12 17 5310 

Фебруар 23 48 7020 
Март 18 35 6800 

Април 27 43 2440 
Мај 38 24 5700 
Јун 28 17 3932 
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Јул 29 34 6340 
Август 22 31 5430 

Септембар 17 47 6020 
Октобар 9 25 6120 

Новембар 15 57 6800 
Децембар 15 22 5340 
Укупно 257 400 67.240 

 
Неопходно је што пре изградити нову хладњачу – међуобјекат, већег капацитета, 

извршити набавку нових специјализованих возила за одвожење угинулих животиња и 
евентуално изградити објекат за третман, односно прераду и уништавање животињских 
лешева и споредних продуката животињског порекла. 

 
УПОРЕДНИ ПОДАЦИ О УКЛОЊЕНИМ ЛЕШЕВИМА И СПЖП ПО ГОДИНАМА 

2017. (половина) 2018. 2019. 2020. 2021. 

34.460 52.360 51.910 60.490 67.240 кг 

У свом раду зоохигијенска служба успешно сарађује са Ветеринарском инспекцијом, 
Комуналном милицијом, ветеринарским станицама и амбулантама, грађанима, а све 
прикупљене лешеве животиња и споредне продукте животињског порекла предаје 
Ветеринарској установи „Напредак“ из Ћуприје, са којом има потписан годишњи Уговор о 
пословно – техничкој сарадњи. За услугу одвожења и збрињавања лешева животиња и 
СПЖП „Напредак“ је у 2021. години плаћено 1.675.676 динара. 

 
Мере контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката (ДДД) 
 
 Послови спровођења мера контроле и смањења популације штетних 
микроорганизама, глодара и инсеката мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на 
површинама јавне намене обухватају пријем пријава о њиховој присутности и предузимање 
мера ради смањења њихове популације 
 Како за обављање ових задатака Р.Ј. „Зоохигијена“ још увек не испуњава услове у 
погледу кадрова, опреме, заштитних средстава, врсте и количине препарата и других 
потребних предуслова за самостално спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације, током 2021. године послови из делатности ДДД обављани су тако што је 
расписана јавна набавка и на тај начин изабран извођач посла – Завод за дезинфекцију, 
дезинсекцију и дератизацију „Висан“ из Београда. 
 Током 2021. године обављени су третмани комараца и то 3 ларвицидна (од 1. до 19. 
јула, од 26. јула до 3. августа и од 10. до 18. септембра) и три одраслих форми запрашивањем 
са земље (3. јула, 3. септембра и 26. септембра). Ларвицид је примењен на 200 хекатара, а 
запрашивање одраслих форми на 800 хектара, како је и предвиђено уговором. Третмани су 
обављани уз уредно претходно обавештавање грађана путем медија, што је посебно значајно 
за пчеларе. Третирано је углавном приобаље Западне Мораве (лева и десна страна) и терени 
на којима је примећена већа концентрација комараца. 

 

Ред. 
бр. Опис послова План за 

2021. 
Реализовано 
у 2021. год. 

Проценат 
остварења 

1. Број ухваћених паса 700 1126 160 
2. Број враћених власничких паса 100 131 131 
3. Број удомљених паса 120 163 136 
4. Број стерилисаних паса 600 846 141 
5. Број еутаназираних паса 5 0 0 
6. Број уклоњених лешева са јавних површина 220 257 117 
7. Број уклоњених лешева из објеката за узгој, држање или промет 300 400 133 
8. Укупна количина уклоњених лешева угинулих животиња у kg 50.000 67.240 134 
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2.6. Активности из области безбедности и заштите здравља на раду  

    У току извештајног периода, активности из области безбедности и здравља на раду  
радника ЈКП „Комуналац“ Чачак одвијале су се у складу са Законом о безбедности и   
здрављу на раду, важећим подзаконским актима и актима Предузећа.  
 
Обављене су следеће  активности:  

Теоретска и практична обука радника из области безбедности и здравља на раду – 
запослени који су добили нови анекс уговора о раду за друго радно место. Ново-примљених 
запослених је било само преко агенције, (износачи смећа и возачи), као и запослених  у 
оквиру јавних радова – општински – 11 запослених и јавни рад за инвалидна лица – 4 
запослена. 
 

• Вршена је провера оспособљености за безбедан и здрав рад радника распоређених на 
радна места са повећаним ризиком, а то су: радник на смећару и фекалној цистерни, 
радник на смећару, радник – перач и лимар на одржавању и сачињен је записник о 
провери оспособљености уз присуство службеника за БЗР и управника радне 
јединице. 

• Редовно упућивање на периодичне лекарске прегледе радника који раде на радним 
местима са повећаним ризиком и то: 2 радника на смећару и фекалној цистерни, 52 
радника на смећару, 8 перача и 1 запослени на радном месту лимар на одржавању је 
упућено на периодични лекарски преглед у току 2021. године, уз вођење евиденције – 
образац 2 – укупно 63 запослена. 

• Редовно упућивање запослених на санитарне прегледе – 8 запослених – на 6 месеци – 
16 санитарних прегледа. 

• У току 2021. године, упућено је на периодични и претходни лекарски преглед 17 
возача из радних јединица „Чистоћа“ и „Јавна хигијена“. 

• Редовно пријављивање свих повреда на раду, уз обавезу да се запосленом достави 
извештај о повреди на раду и Министарству рада запошљавања и социјалне политике. 

• У току 2021. године, догодило се 10 повреда на раду – 8 повреда су лаке повреде и две 
тешке – води се образац број 3. 

• Вршена је набавка личних заштитних средстава за све запослене у ЈКП „Комуналац“, 
којима по Акту о процени ризика следује ЛЗС, уз обавезно вођење евиденције 
задужења и раздужења ЛЗС-а за сваког запосленог. 

 
I Партија – Заштитна одећа 
Р.бр. Назив одеће Количина 

1. Радно одело за раднике на изношењу смећа 55 пари 
2. Радно одело за пераче улица 8 пари 
3. Радно одело за чистаче улица  55 пари 
4. Радно одело за раднике одржавања 15 пари 
5. Мајица радна 200 ком. 
6. Прслуци – маркери 90 ком. 
7. Кишне кабанице 50 ком. 

 
II Партија – Заштитна обућа 
Р.бр. Назив обуће Количина 

1. Ципеле плитке 90 пари 
2. Ципеле дубоке са композитном капом (износачи смећа, радионица) 70 пари 
3. Ципеле дубоке без композитне капе 10 пари 
4. Чизме 80 пари 

   5. Кломпе          6 пари 
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III Партија – Заштитне рукавице 
Р.бр. Назив рукавица Количина 

1. Рукавице „бест“ 1.500 пари 
2. Рукавице за радионицу    200 пари 

 
Вршена је контрола правилног и сталног коришћења личних заштитних средстава у 

току радног времена, од стране управника радних јединица и службеника за БЗР. Вршена је 
контрола унутрашње гасне инсталације и редован сервис гасних котлова, као и редован 
сервис ПП-а, који се врши сваке године на шест месеци. Вођење свих потребних евиденција 
из области безбедности и здравља на раду које закон налаже, посебно образац број 6. 
Извршено је оспособљавање запослених за рад са виљушкаром. Извршено је испитивање 
опреме за рад – Виљушкар и сачињен стручни налаз. Вршена је провера алкохолисаности по 
радним јединицама и службама о чему сведоче урађени записници о провери 
алкохолисаности. Вршени су и други послови које закон налаже. 

 
Урађен је документ План заштите и спасавања у ЈКП „Комуналац“ бр. 8708 од 

23.11.2021. године. 
Урађен је документ Процена ризика од катастрофа у ЈКП „Комуналац“ бр. 6214 од 

23.08.2021. године. 
Урађен је документ Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања у 

ЈКП „Комуналац“ бр. 5070/1 од 20.02.2020. године 
Вршена је провера оспособљености из области против пожарне заштите у ЈКП 

„Комуналац“ која се ради на сваке три године. 
 
У току 2021. године, све планиране активности из области БЗР су спроведене. 

 
 Током извештајне године менаџмент Предузећа је континуирано радио на остварењу 
следећих циљева:  
 
 Унапређење услова рада – повреде на раду свести на минимум; 
 Повећање продуктивности и задовољства запослених на радном месту; 
 Спровођење редовних превентивних, периодичних као и циљаних прегледа 

запослених; 
 Побољшање услова радне средине кроз прописивање одговарајућих мера за 

безбедност и здравље запослених, а на основу спроведених редовних мерења услова 
радне околине;  

 Смањење броја недостатака на опреми – нова опрема и контрола исправности 
постојеће опреме од стране стручних лица;  

 Подизање свести запослених о важности примене мера безбедности и здравља на 
раду. 
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3. СЕКТОР ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

У Сектору за правне и опште послове у извештајном периоду обављани су 
нормативни, кадровски послови и општи, послови јавних набавки, као и послови наплате 
потраживања подношењем предлога надлежним јавним извршитељима.  

 
Укупан број покренутих поступака принудне наплате у 2021. години  је 666. Према 

физичким лицима - домаћинства покренуто је 594 поступака, за закуп на пијаци 1 поступак, а 
против правних лица 71 поступак. Приговоре на решење о извршењу је уложило 60 
корисника из категорије домаћинства, а 8 корисник из категорије правна лица и 
предузетници. 
 
Табеларни преглед поступака принудне наплате према поступајућим извршитељима: 

Ред. 
бр. Јавни извршитељ У току Окончано 

предмета Укупно предмета 

1. Миланка Савић 65 16 81 
2. Александар Крџић 76 17 93 
3. Драгана Чвркић 71 18 89 
4. Марина Галовић 68 18 86 
5. Мирослав Ињац 107 18 125 
6. Вук Терзић 65 21 86 
7. Весна Ђурчић 95 6 101 
8. Крстојевић Весна / 1 1 
9. Узелац Милан 1 / 1 
10. Спасојевић Небојша 1 / 1 
11. Гачић Марија  / 1 1 
12. Богдановић Зоран / 1 1 

 Укупно 549 117 666 
 
По захтеву корисника услуга који имају већа дуговања закључивани су споразуми о 
репрограму дуга, односно отплати дуга на више месечних рата. 
 
Потраживања према корисницима над којима је отворен поступак стечаја благовремено су 
пријављивана и делимично наплаћивана из стечајне масе. 
  
3.1. Нормативни послови 
 

У току 2021. године донета су следећа акта: 
- Процена ризика од катастрофа, дел. број 6214 од 23.08.2021. године; 
- План заштите и спасавања, дел. број 8708 од 23.11.2021. године; 
- Правилник о организацији и систематизацији послова И.бр. 328 од 24.05.2021. 

године, са изменама и допунама И.бр. 430 од 30.06.2021. године и И.бр. 746 од 04.10.2021. 
године; 

- Споразум о одређивању коефицијената основне зараде за нова радна места И.бр. 
2793  од 11. 05. 2021. године; 

- Правилник о канцеларијском и архивском пословању, број 166/7 од 06. 12. 2021. 
године; 

- Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената, 
број 166/8 од 06.12.2021. године; 

- Правилник о безбедности информационо-комуникационог система ЈКП „Комуналац“ 
Чачак, 168/3 од 27.12.2021. године; 

- Листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања, 
број 1018/6 од 28.12.2021. године; 

- Правилник о заштити података о личности, број 259 од 20.04.2021. године. 
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3.2. Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја 

У 2021. години поступљено је по четири поднета захтева за пружање информација од 
јавног значаја. 
 
3.3. Активности web администратора   
 

У додељеном реферату, а у извештајном периоду, WEB администратор је радио на 
реализацији активности из домена својих надлежности и радних обавеза.  

Као примарна активност је свакако рад на редовном одржавању и ажурирању 
садржаја на форматима друштвених мрежа, као што су презентације на интернет доменима 
www.komunalac.co.rs и www.pijacecaca.co.rs као и на Facebook страници предузећа.  

Редовно постављање садржаја у категоријама „сервисне информације“, „комуналне 
вести“, обезбеђује благовремено информисање суграђана, односно корисника услуга о 
актуелним дешавањима и евентуалним проблемима у раду. Акценат је свакако на 
перманентном указивању на важност и начин правилног одлагања смећа у посуде за то 
намењене, као и на редовним апелима у вези отклањања свакодневних проблема у систему 
рада, проузрокованих неадекватним одлагањем смећа, неправилним паркирањем, бацањем 
жара у контејнере у зимском периоду и слично. Настављена је интеракција са корисницима 
услуга путем друштвених мрежа и електронских адреса, што је постао редован вид 
комуникације са нашим суграђанима. Достављају нам фотографије са терена и указују на 
евентуалне проблеме везане за изношење смећа.  

Сарадња са медијима је већ стандард, који квалитативно доприноси подизању свести о 
потреби за заједничким приступом комуналним проблемима, односно, да смо сви на 
заједничком задатку и потреби да нам град буде чист. Локални, електронски и штампани 
медији редовно објављују наша саопштења за јавност, сервисне информације и посећују 
наше конференције за новинаре. 

У домену комуникације са корисницима услуга веома значајно место заузима сервис 
„Мејлинг листа“, односно слање обрачуна за наше услуге корисницима услуга из категорије 
привреда и категорије домаћинства. Стални је тренд раста корисника који користе овај 
сервис, тако да је повећан број корисника из категорије домаћинстава, који је скоро достигао 
цифру од 1.000. Из категорије привреда, стандардан је број корисника услуга, нарочито 
имајући у виду чињеницу да је у току реализација обавезе да сви привредни субјекти 
поседују валидну електронску адресу, као законом регулисан вид комуникације. 

Као део Централне евиденције обједињених процедура за издавање грађевинских 
дозвола, WEB администратор, као овлашћено лице спроводи процедуру издавање услова о  
капацитету, броју и типу потребних посуда за одређену локацију будућег објекта. Као 
пратећа активност је и праћење реализације издатих услова, односно приликом партерног 
уређења, пред усељење објекта пратимо и по потреби опомињемо инвеститора о обавези 
набавке и постављања посуда у складу са издатим условима. У 2021. години је издато 80 
услова. 

Визуелни идентитет предузећа, као важан сегмент присутности нашег предузећа у 
свакодневном животу наших корисника услуга је веома битан за успостављање што боље 
сарадње у циљу несметаног функционисања система изношења и депоновања смећа. 
Слогани, логои, обавештења и едукација путем графичких прилога, брендирање возила и 
сличне делатности су задужење WEB администратора, који је поседује вештине и знања из 
области графичког дизајна и припреме за штампу, што умногоме олакшава потребу за јасном 
идентификацијом наших делатности.     
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3.4. Кадровска и матична евиденција запослених 
 

   а) Укупан број запослених у предузећу на дан 31.12.2021. године: 189  
 -  Укупан број радника упућених на рад у  ЈКП „Дубоко“: 5 
 -  Укупан број ангажованих радника преко Агенције: 40  
 

Табеларни преглед броја запослених, по организационим деловима и квалификационој структури 

Назив радне 
јединице 

ВСС  
VII 

ВС  
VI 

ВК 
V 

ССС 
IV 

КВ 
III 

ПК 
II 

Завршена 
основна 
школа 

Незавршена 
основна 
школа 

Без 
школе 

У
ку

пн
о 

Директор предузећа 1 / / / / / / / / 1 
Сектор за техничке 
послове 2 / / / / / / / / 2 

Р.Ј. „Чистоћа“ 2 2 / 10 22 / 29  / 65 
Р.Ј. „Одржавање“ 1 /  5 6   / / 12 
Р.Ј. „Јавна хигијена“ 1 1 /    27   29 
Р.Ј. „Пијацa“ 1 1 / 5 9 2 / / / 18 
Р.Ј. „Зоохигијена“ 2 / / 7 / / 1 / / 10 
Сектор за 
финансијске послове 2 / / / / / / / / 2 

Финансијска 
служба 2 5 / 8 / / / / / 15 

Служба 
књиговодства 1 1 / 6 / / / / / 8 

Служба за рад са 
корисницима услуга 
на терену 

2   12  / / / / 14 

Сектор за правне и 
опште послове     3 / / 1 / / / / / 4 

Служба за правне, 
кадровске и опште 
послове 

1 1 / 2     1 / 4 / / 9 

Укупно на нивоу 
предузећа 21 11 / 56 38 2 61 / / 189 

 
б) Запослени којима је у периоду од 01.01. до 31.12.2021. год. престао радни однос  

 
в) У току године организован је републички Јавни рад: „Учешће особа са 

инвалидитетом у  успостављању реализације селекције отпада на месту настанка, са поделом 
кесе грађанима  у  градским месним заједницама,  са посебним акцентом на едукацију 
грађана, као и успостављање нових локација за одлагање отпада на рециклажним платоима 

Р. бр. Послови које је запослени обављао Основ престанка радног односа 
1.  Управник РЈ „Јавна хигијена“ технолошки вишак 
2.  Пописивач - контролор  отказ од стране послодавца 
3.  Помоћни чистач смрт запосленог 
4.  Чистач пијаце старосна пензија 
5.  Водећи бравар старосна пензија 
6.  Оператер прикупљања, контроле података са поделом 

рачуна на терену 
технолошки вишак 

7.  Шеф књиговодства старосна пензија 
8.  Радник на смећару старосна пензија 
9.  Директор сектора за финансијске послове старосна пензија 
10.  Референт за рад са корисницима на терену – градско 

подручје 
старосна пензија 
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на сеоском подручју, Уговор о спровођењу јавног рада бр. 2308-10170-6/2021“ од 16.06.2021. 
године. 

Период трајања јавног рада био је од 14.06.2021. године до 13.10.2021. године. Укупно 
је ангажовано 4 (четири) извршиоца. 
   г) У току године организован је локални Јавни рад: „Проширење  и одрживост 
примарне селекције и санација дивљих депонија на територији града Чачка“, број 2308-
10169-15/2021 од 30.06.2021. године. 

 Период трајања био је од 01.07.2021. године до 30.09.2021. године. Укупно је 
ангажовано 11 (једанаест) извршилаца. 
 
3.5. Извештај о спроведеним јавним набавкама у 2021. години 

Р. 
бр. Опис Процењена 

вредност 

Закључен 
уговор 

вредности 
Уговор траје до 

1 Електрична енергија 7.000.000,00 3.852.814,02 31.03.2022. 
2 Ветеринарске услуге 2.300.000,00 1.766.500,00 24.02.2022. 

3 Набавка и уградња подземних 
контејнера 9.850.000,00 12.263.400,00 извршен 

4 Услуга сузбијања комараца 2.000.000,00 1.980.000,00 24.02.2022. 
5 Лична заштитна средства 1.900.000,00 1.806.140,00 06.04.2022. 

6 
Услуге изнајмљивања грађевинских 
машина 1.500.000,00 1.499.800,00 08.03.2022. 

7 Контејнери 6.530.000,00 6.886.000,00 извршен 
8 Кесе за примарну селекцију 4.000.000,00 3.562.000,00 11.05.2022. 

9 

Одржавање и поправке хидраулич. 
система (хидро пумпе, хидро мотори, 
цилиндри, разводници са израдом 
хидрауличних црева и холендера) 

1.500.000.00 1.885.400,00 26.04.2022. 

10 Набавка једног новог теретног возила 1.800.000,00 1.795.000,00 извршен 

11 
Услуге сервисирања и поправки Ивеко 
возила са заменом и уградњом делова 2.500.000,00 2.500.000,00 27.05.2022. 

12 
Набавка две цистерне за прање улица - 
половна шасија нова надградња 10.600.000,00 10.600.000,00 извршен 

13 
Набавка комуналног возила - смећар до 
8 m³ 10.790.000,00 10.750.000,00 11.05.2022. 

14 
Услуге агенције за уступање људских 
ресурса 40.000.000,00 39.458.843,00 01.09.2022. 

15 Резервни делови за возила  партија 1 1.800.000,00 1.800.000,00 03.09.2022. 
Резервни делови за возила  партија 2 1.300.000,00 1.300.000,00 08.09.2022. 

16 
Транспорт и збрињавање угинулих 
животиња 1.500.000,00 1.150.000,00 13.10.2022. 

17 Средства за отапање снега и леда 4.000.000,00 2.972.400,00 16.11.2022. 
18 Услуге осигурања 2.400.000,00 2.399.442,95 16.11.2022. 

  УКУПНО 113.270.000,00 107.805.339,97   
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4. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

На основу финансијских показатеља остварених у 2021. години ЈКП „Комуналац“ 
Чачак је пословну 2021. годину завршило са позитивним финансијским резултатом у бруто 
износу од 3.031.000 динара. У апсолутном износу остварен је:  

1. УКУПАН ПРИХОД 498.928.000 динара 
2. УКУПАН РАСХОД 495.897.000 динара 
3. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ 1.129.000 динара 
4. НЕТО ДОБИТАК 1.902.000 динара 

Структура прихода оствареног по радним јединицама  
Ред.
бр. Радне јединице Остварено у 

2018. 
% 

учеш. 
Остварено у 

2019. 
% 

учеш. 
Остварено у 

2020. 
% 

учеш. 
Остварено 

у 2021. 
% 

учеш. 
1. Р.Ј. „Чистоћа“ 261.654.564 63,75 276.996.000 63,61 315.996.000 69,96 355.277.000 71,21 
2. Р.Ј. „Јавна хигијена“ 82.967.939 20,21 92.582.000 21,26 79.232.000 17,54 80.288.000 16,09 
3. Р.Ј. „Пијаца“ 42.688.390 10,40 42.147000 9,68 35.319.000 7,82 38.457.000 7,71 
4. Р.Ј. „Зоохигијена“ 19.191.907 4,68 22.982.000 5,28 21.118.000 4,68 24.906.000 4,99 
5. Стручне службе 3.963.286 0,96 732.000 0,17     
 Укупно: 410.466.086 100 435.439.000 100 451.665.000 100 498.928.000 100 

Остварени приходи по радним јединицама највећим делом се крећу у оквирима 
планираних. Проценат учешћа прихода радних јединица у укупним приходима предузећа је 
приказан у табели. Проценат учешћа прихода Р.Ј. „Чистоћа“ или приход од изношења и 
депоновања комуналног отпада бележи раст у односу на претходну годину и износи 71,21% 
од укупно оствареног прихода предузећа.  

Проценат учешћа прихода Р.Ј. „Јавна хигијена“ у укупним приходима је са 17,54% 
смањен на 16,09% у односу на претходну годину.  

Р.Ј. „Пијаца“ је остварила приход који је мањи у односу на претходну годину, а 
проценат учешћа у укупним приходима је са 7,82% пао на 7,71%. 

Р.Ј „Зоохигијена“ је остварила приход који је са 4,68% повећан на 4,99% учешћа у 
укупном приходу предузећа. 
 
Структура расхода по радним јединицама 
Ред. 
бр. Радне јединице Остварено у 

2018. 
% 

учеш. 
Остварено у 

2019. 
% 

учеш. 
Остварено у 

2020. 
% 

учеш. 
Остварено у 

2021. 
% 

учеш. 
1. Р.Ј. „Чистоћа“ 214.130.366 52,92 247.589.000 57,31 231.065.000 51,42 271.402.000 54,73 
2. Р.Ј. „Јавна хигијена“ 47.223.667 11,67 48.453.000 11,22 61.027.000 13,58 55.475.000 11,19 
3. Р.Ј. „Пијаца“ 32.573.123 8,05 37.455.000 8,67 35.229.000 7,84 35.765.000 7,21 
4. Р.Ј. „Одржавање“ 14.128.563 3,49   17.071.000 3,80 18.090.000 3,65 
5. Р.Ј. „Зоохигијена“ 18.874.817 4,66 26.072.000 6,04 26.130.000 5,82 29.268.000 5,90 
6. Стручне службе 77.738.400 19,21 72.395.000 16,76 78.811.000 17,54 85.897.000 17,32 
 Укупно: 404.668.936 100 431.964.000 100 449.333.000 100 495.897.000 100 

Укупно остварени расходи у 2021. години износе 495.897.000 динара. Расходи су  
приказани у табели по радним јединицама и углавном су у очекиваним и планираним 
износима.  

Коначан резултат пословне године је нето добитак од 1.902.000 динара.  
Остварена добит, на основу Одлуке Надзорног одбора биће распоређена 20% за 

покриће губитка из ранијих година и 80% пренета у буџет Оснивачу. 
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4.1. Преглед остварених прихода за период 01.01 - 31.12.2021. у поређењу са 
остварењем у 2020. и Планом за 2021. годину 

Ред. 
бр. Врста прихода Остварено у 

2020. 
План  

за 2021. 
Остварено у 

2021. 
Инд. 
5:3 

Инд. 
5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

 Приход од услуга         1 Приход од изношења и депоновања смећа- привреда   107.182.000 112.860.000 120.875.000 113 107 

2 Приход од изношења и депоновања смећа- привреда-
ванредне услуге 12.436.000 13.000.000 12.489.000 100 96 

3 Приход од изношења и депоновања смећа- грађани 152.345.000 163.240.000 163.753.000 107 100 

4 Приход од изношења и депоновања смећа- сеоско 
подручје 4.368.000 9.033.000 4.752.000 109 53 

5 Приход од услуга извлачења фекалија 2.572.000 2.500.000 2.717.000 106 109 
6 Приход од услуга-јавни санитарни чвор 274.000 300.000 226.000 82 75 
7 Приход од чишћења и прања јавних површина          65.176.000 60.727.000 60.727.000 93 100 
8 Приход од ванредних услуга-аутоцистерна 781.000 228.000 420.000 54 184 
9 Приход од чишћења сливника 2.272.000 2.273.000 2.271.000 100 100 
10 Приход од пијачарине-Зелена пијаца                       6.912.000 10.500.000 7.192.000 104 68 
11 Приход од пијачарине-Микро пијаца 350.000 450.000 320.000 91 71 
12 Приход од пијачарине-Сточна пијаца                       1.046.000 2.000.000 1.134.000 108 57 
13 Приход од кванташке пијаце                                      328.000 600.000 223.000 68 37 
14 Приход од ваге 40.000 100.000 31.000 78 31 
15 Приход од зимског одржавања коловоза                 10.857.000 17.727.000 16.147.000 149 91 
16 Приход од санирања и одржавања депонија 3.635.000 4.091.000 4.081.000 112 100 
17 Приход од Р.Ј. „Зоохигијена“                                      20.444.000 23.333.000 23.188.000 113 99 
18 Приход од ванредних услуга Р.Ј. „Зоохигијена“ 640.000 700.000 1.670.000 261 239 

 СВЕГА 1-18 Приходи од продаје услуга              391.658.000 423.662.000 422.216.000 108 100 
19 Приход од субвенција-Програм ЕISP 2 припрема локација   2.000.000 1.667.000  83 

20 Приход-субвенција за пројекат доградње трансфер 
станице   600.000 576.000  96 

21 Приход од капиталних субвенција - рециклажни платои са 
опремом 8.823.000       

22 Приход - субвенција за поправку контејнера   1.000.000 997.000  100 
23 Приход од субвенција за геодетске услуге   1.092.000 910.000  83 

24 Приход од субвенција-капиталне субв. за набавку 
подземних контејнера   11.762.000 11.653.000  99 

25 Приход по основу субвенције - кредит     924.000   26 Приход по основу  јавног рада  2.016.000   1.802.000 89  27 Приход од закупаца-Зелена пијаца                               9.149.000 10.200.000 10.666.000 117 105 
28 Приход од закупаца-Микро пијаца 362.000 500.000 480.000 133 96 
29 Приход од закупаца-Сточна пијаца 130.000 200.000 164.000 126 82 
30 Приход од закупаца -Робна пијаца                                 8.425.000 9.600.000 9.313.000 111 97 
31 Остали приходи од закупа 488.000 700.000 404.000 83 58 
32 Приход од резервације-Зелена пијаца                           6.774.000 8.000.000 7.318.000 108 91 
33 Приход од резервације-Микро пијаца 440.000 600.000 519.000 118 87 
34 Приход од резервација-Сточна пијаца                         598.000 1.000.000 684.000 114 68 

 СВЕГА 19-34 Остали пословни приходи                 37.205.000 47.254.000 48.077.000 129 102 
I Укупни пословни приходи                                        428.863.000 470.916.000 470.293.000 110 100 

35 Приход од камата по тужбама 680.000 1.000.000 442.000 65 44 
36 Приход од камата за неблаговремено плаћање услуга      9.510.000 8.200.000 8.101.000 85 99 

 Приход од камата  35-36                                                   10.190.000 9.200.000 8.543.000 84 93 

37 Остали ванредни приходи - добици од продаје oсн. сред., 
отпадн. материјал.  304.000 700.000 609.000 200 87 

38 Приходи по основу укидања резервисања за отпремнину 1.040.000 300.000 543.000 52 181 
39 Остали непословни приходи 2.254.000 2.000.000 3.652.000 162 183 
40 Приходи од усклађивања вредности потраживања  8.907.000   8.555.000 96  
41 Приходи по основу укидања резервисања за обавезе према 

радницима     2.243.000   
42 Приходи по основу накнаде штете 107.000 3.000.000 4.490.000 4196 150 

 Приход од камата и остали фин. приходи 37-42 12.612.000 6.000.000 20.092.000 159 335 
II Укупно финансијски и остали непословни приходи       22.802.000 15.200.000 28.635.000 126 188 

 СВЕГА I+II                                                         451.665.000 486.116.000 498.928.000 110 103 
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4.1.1. Анализе остварених прихода у поређењу са оствареним у претходној години и планом 
за 2021. годину 

Укупан приход је остварен у износу од 498.928.000 динара, и за 10 индексних поена је 
већи у односу на претходну годину, односно 3 индексна поена већи од плана за 2021. годину.  
Највећи део остварених прихода је у складу са очекиваним и планираним.  

 Приход од изношења и депоновања смећа од правних лица је 7% већи  од 
планираног и 13% од претходне године због већег обухвата корисника услуга у 
приградским и сеоским насељима у складу са градском одлуком; 

 Приход од изношења и депоновања смећа од физичких лица је у складу са 
планираним, а остварено је за 7% више прохода у односу на претходну годину; 

 Приход од изношења и депоновања смећа од физичких лица са сеоског подручја је 
мањи од планиране величине за 47%, док је остварење прихода за ову категорију 
већи за 9% у односу на претходну годину. Планирани приход није остварен због 
немогућности стварања техничких услова и опремљености свих сеоских месних 
заједница, тај процес је у току; 

 Приход од чишћења и прања површина јавне намене је остварен у потпуности у 
односу на план, а мањи је у односу на претходну годину за 7%. Приход од чишћења 
сливника је остварен у висини планираног; 

 Приход од пијачарине на Зеленој пијаци је 32 индексна поена мањи од планираног, а 
4% је већи у односу на остварење у претходној години. Присутан је пад прихода са 
пијаца у последњих неколико година, као последица различитих околности, је 
предмет детаљније анализе на основу које би следио предлог конкретних мера за 
заустављање тог тренда и темељан рад на повећању прихода једне од најстаријих 
делатности. Повећане активности на сагледавању конкретних мера које се могу 
одмах применити морале би донети резултат у 2022. години, бар у виду заустављања 
пада прихода. Један од узрока пада прихода је и примена ценовника пијачних услуга 
који датира још из 2013. године и од тада није мењан; 

 Приход од пијачарине на Микро пијаци је 29 индексних поена мањи од планираних, 
а 9% у односу на претходну годину; 

 Приход од пијачарине са Сточне пијаце је 43% мањи од планираног, а 8% већи у 
односу на претходну годину; 

 Приход од одржавања коловоза у зимским условима зависи од стварних временских 
услова и падавина, остварен је 9% мање у односу на план, а већи је за 49% у односу 
на претходну годину;  

 Приход од чишћења дивљих депонија је остварен у складу са планираним; 
 Приход од Р.Ј. „Зоохигијена“ је остварен 1% мање у односу на план, а за 13% је 

виши у односу на претходну годину. Ванредни приходи ове радне јединице су за 
139% виши у односу на планиране, односно за 161% већи у односу на претходну 
годину. Разлог овако присутног раста прихода је повећани обим активности ове 
радне јединице на територијама других општина; 

 Приходи од закупа на Зеленој пијаци су 5% већи у односу на план и 17% у односу на 
претходну годину, а на Робној пијаци овај приход је 3% мањи у односу на план, а 
већи је 11% у односу на претходну годину;  

 Приход од резервација на Зеленој пијаци бележи пад у односу на планирано за 9%, а 
већи су у односу на претходну годину за 8%;  

 Укупан пословни приход је 10% већи у односу на претходну годину, а план је 100% 
реализован; 

 Обрачун камате за неблаговремено плаћање услуга је почео у 2019. години, а приход 
остварен по том основу мањи је за 1% у односу на планирано. 
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 Укупни финансијски и остали непословни приходи су 88% већи од планираних због 
наплате потраживања која су ранијих година, на основу исправке вредности 
потраживања теретила трошкове, а ове године када су наплаћена таква потраживања 
су књижена у корист прихода текуће године што је увећало укупне приходе за 
8.555.000 динара и по основу прихода од осигурања наплаћених услед настале штете 
на комуналном возилу. 

 
4.2. Преглед остварених расхода за период 01.01 - 31.12.2021. године у поређењу 
са остварењем у 2020. и Планом за 2021. годину 

Ред. 
бр. Врста расхода Остварено за 

2020. План за 2021. Реализација 
за 2021. 

Инд. 
5:3 

Инд. 
5:4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Трошкови материјала               6.094.000 6.150.000 4.561.000 75 74 
2 Трошкови режијског материјала 1.327.000 1.150.000 1.161.000 87 101 
3 Трошкови резервних делова           2.571.000 3.500.000 4.269.000 166 122 
4 Трошкови ситног инвентара 1.848.000 1.500.000 1.547.000 84 103 
5 Трошак - лична заштитна средства 1.644.000 1.900.000 1.662.000 101 87 
6 Трошкови ауто гума 1.021.000 900.000 934.000 91 104 
7 Трошкови електричне енергије 5.958.000 7.000.000 5.939.000 100 85 
8 Трошкови горива за грејање 646.000 750.000 596.000 92 79 
9 Трошкови горива                        19.362.000 22.500.000 22.162.000 114 98 
10 Трошкови мазива 773.000 900.000 1.045.000 135 116 
11 Трошкови набавке хране за животиње 659.000 900.000 524.000 80 58 

  СВЕГА 1-11 Трошкови материјала 41.903.000 47.150.000 44.400.000 106 94 
12 Трошкови бруто зарада          157.411.000 185.463.000 181.219.000 115 98 
13 Порези и доприноси на зараде на терет послодавца 26.209.000 30.880.000 30.173.000 115 98 
14 Трошкови бруто зарада ново запошљавања приправника           
15 Порези и доприноси на зараде на терет послодавца           
16 Бруто зарада радника по основу Јавних радова  1.989.000   1.772.000 89   
17 Накнада трошкова по Уговору о делу 330.000 100.000 44.000 13 44 
18 Трошкови накнаде за рад радника Агенције 38.027.000 40.000.000 38.747.000 102 97 
19 Трошкови накнаде члановима НО 573.000 608.000 657.000 115 108 
20 Дневнице за службено путовање 93.000 240.000 132.000 142 55 
21 Накнада трошкова на службеном путу 52.000 50.000 42.000 81 84 
22 Накнаде за превоз радника              7.083.000 8.500.000 7.538.000 106 89 
23 Накнаде за превоз радника-агенција    2.501.000 2.984.000 1.773.000 71 59 
24 Отпремнина 906.000 2.100.000 1.209.000 133 58 
25 Oтпремнина по чл. 179 Закона о раду - технолошки вишак 2.119.000 2.000.000 609.000 29 30 
26 Јубиларне награде 1.682.000 3.100.000 3.217.000 191 104 
27 Помоћ радницима                       10.439.000 3.500.000 3.822.000 37 109 
28 Остала лична примања 274.000 350.000 207.000 76 59 

  СВЕГА 12-28 
Трошкови зарада, накнада, остала лична примања 249.688.000 279.875.000 271.161.000 109 97 

29 Tрошкови рада грађевинских машина (дивље депоније)  1.286.000 1.500.000 1.104.000 86 74 
30 Трошкови ПТТ услуга 1.311.000 1.400.000 1.499.000 114 107 
31 Трошкови осталих транспортних услуга 64.000 200.000 10.000 16 5 
32 Tрошкови транспорта отпада животињског порекла 1.414.000 1.500.000 1.533.000 108 102 
33 Трошкови текућег одржавања средстава рада 8.439.000 7.500.000 6.876.000 81 92 
34 Трошкови изнајмљивања ИТ опреме 189.000 250.000 249.000 132 100 
35 Комуналне услуге 1.421.000 1.300.000 1.742.000 123 134 
36 Трошкови осталих услуга 1.058.000 2.500.000 1.420.000 134 57 
37 Накнада за транспорт и депоновање на депонију „Дубоко“ 76.684.000 73.000.000 73.790.000 96 101 
38 Трошкови зимског одржавања коловоза   500.000 236.000   47 
39 Трошкови амортизације           24.787.000 27.000.000 24.705.000 100 92 
40 Трошкови резервисања по судским споровима 3.578.000   9.961.000 278   
41 Трошкови ревизије финансијских извештаја 236.000 240.000 242.000 103 101 
42 Трошкови стручног усавршавања радника 174.000 300.000 321.000 184 107 
43 Трошкови осталих непроизводних услуга 1.283.000 1.800.000 1.358.000 106 75 
44 Накнада за заштиту и унапређења животне средине   100.000       
45 Чланарине коморама 60.000 60.000 60.000 100 100 
46 Трошкови агенција за запошљавање 1.673.000 500.000 676.000 40 135 
47 Трошкови репрезентације 161.000 240.000 170.000 106 71 
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Ред. 
бр. Врста расхода Остварено за 

2020. План за 2021. Реализација 
за 2021. 

Инд. 
5:3 

Инд. 
5:4 

1 2 3 4 5 6 7 
48 Трошкови премије осигурања 2.788.000 3.000.000 1.969.000 71 66 
49 Трошкови платног промета 403.000 700.000 785.000 195 112 
50 Трошкови чланарине удружењима 90.000 120.000 107.000 119 89 
51 Трошкови услуге агенције за обезбеђење 9.380.000 11.000.000 9.853.000 105 90 
52 Трошкови услуга дезинсекције 1.940.000 2.000.000 2.163.000 111 108 
53 Трошкови резервисања за отпремнине   5.500.000 5.621.000   102 
54 Порез на имовину 852.000 800.000 892.000 105 112 
55 Накнада за регистрацију возила 168.000 200.000 182.000 108 91 
56 Таксе 403.000 300.000 413.000 102 138 
57 Ветеринарске услуге 1.832.000 2.300.000 2.613.000 143 114 
58 Трошкови предујма - судски извршитељи 2.973.000 3.318.000 5.157.000 173 155 
59 Трошкови огласа 237.000 300.000 228.000 96 76 
60 Остали нематеријални трошкови 917.000 700.000 812.000 89 116 

  Свега 29-38 и 40-60 Остали пословни расходи 121.014.000 123.128.000 132.042.000 109 107 
  УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 437.392.000 477.153.000 472.308.000 108 99 

61 Затезне камате 92.000 100.000 70.000 76 70 
62 Камате (по кредитима)                  679.000 1.200.000 945.000 139 79 
63 Камате по судским споровима 283.000   779.000 275   
64 Финансијски трошкови (кредит и др.)   200.000       
65 Негативне курсне разлике   50.000 1.000   2 

  СВЕГА 61-65 Финансијски расходи 1.054.000 1.550.000 1.795.000 170 116 
66 Расходи по основу директног отписа потраживања 383.000         
67 Губитак по основу продаје основних средстава 97.000   179.000 185   
68 Накнада штете, спорова 669.000 700.000 206.000 31 29 
69 Остали ванредни расходи 491.000 500.000 4.632.000 943 926 
70 Обезвређење некретнина, постројења и опреме 220.000         
71 Обезвређење средстава-залиха у магацину           
72 Расход по основу исправки из ранијег периода 6.911.000         
73 Обавезе потраживања и краткорочни фин. пласмани 2.115.000 5.500.000 16.777.000 793 305 
74 Расходи по основу исправки из ранијег периода           

  Свега 66-74 Остали расходи 10.886.000 6.700.000 21.794.000 200 325 
  УКУПНИ РАСХОДИ 449.332.000 485.403.000 495.897.000 110 102 
  УКУПНИ ПРИХОДИ 451.665.000 486.116.000 498.928.000 110 103 
  I-II ОСТВАРЕНА ДОБИТ 2.333.000 713.000 3.031.000 130 425 
  I-II ОСТВАРЕН ГУБИТАК БРУТО           
  Одложени порески приходи 655.000,00   72.000 11   
  Одложени порески расходи 249.000   1.201.000 482   
  НЕТО ДОБИТАК 2.124.000   1.902.000 90   
  Губитак           
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4.2.1. Анализе остварених расхода у поређењу са претходном 2020. годином и планом за 
2021. годину 

Укупни расходи у 2021. години су 495.897.000 динара и већи су у односу на 
планиране за 2% , а у односу на претходну годину за 10%. 
 Укупни материјални трошкови су 6% мањи у односу на планиране. Највеће уштеде 

остварене су код трошкова горива 21%, електричне енергије 15%, трошкова набавке 
хране за животиње 42%. 

 Трошкови режијског материјала су 1% већи од планираних из разлога што су 
набављана средства за одржавање хигијене у већем обиму, услед ситуације изазване 
пандемијом „Covid 19“. 

 Трошкови резервних делова су 22% већи од планираних, због ванредних кварова 
возила и дотрајалог возног парка. 

 Утрошак ситног инвентара је већи за 3% од планираног. 
 Трошкови зарада, накнада и осталих личних примања су исплаћени за 2% мање од 

планираних. Већина осталих исплата је у складу са планираним величинама или мање, 
осим код јубиларних награда где је исплаћено 4% више у односи на план. Код 
непредвиђеног одлива радника није могуће испунити програм рада уколико нема 
радника - непосредних извршилаца, зато се мора вршити ангажовање радника преко 
агенције за запошљавање. Поред тога, предузеће је сваког месеца упућивало захтев 
надлежном Министарству за сагласност да се изврши пријем радника у Р.Ј. 
„Зоохигијена“, која је на основу одлуке Оснивача почела са радом још 2017. године. 
Сагласност још увек није добијена, па је у међувремену већина запослених на 
одређено време у овој радној јединици морала добити другачији радни статус, 
односно ангажовање на систематизованим радним местима преко агенције за 
изнајмљивање радне снаге. То је допринело да су средства за покриће трошкова 
помоћи радницима увећана за 9% у односу на планирана. 

 Трошкови комуналних услуга се односе на трошкове потрошње воде на нивоу свих 
радних јединица и локација на којима предузеће послује. Ови трошкови су увећани 
34% у односу на план. Највећа потрошња забележена је у Р.Ј. „Пијаца“, због природе 
делатности. 

 Трошкови предујма – судски извршитељи, већи су 55% у односу на план, из разлога 
повећаног обима тужби према физичким и правним лицима, која не измирују своја 
дуговања у предвиђеним роковима, а у циљу заштите потраживања. 

 Остали ванредни расходи су већи 826% у односу на планиране, због ванредне 
хаварије комуналног возила, настале услед саобраћајне незгоде. Имајући у виду да је 
комунално возило било каско осигурано, осигуравајућа кућа је надокнадила насталу 
штету, па је ЈКП „Комуналац“ за тај износ остарио и приход по овом основу.  

 Трошкови депоновања комуналног отпада су већи за 1% од планираних и озбиљан су 
ризик за пословање предузећа обзиром да се проблеми са признавањем количина 
допремљеног примарно селектованог отпада на депонију „Дубоко“ из месеца у месец 
мултиплицирају, а то постаје непланиран и непредвидив трошак; 

 Остали расходи су 225% изнад планираних, а на то су највише утицала потраживања 
старија од 120 дана, која су књижена као исправка вредности; 

 Укупни пословни расходи су за 7% већи од планираних, без обзира што су поједине 
категорије трошкова изнад планираних, већина осталих трошкова су или мањи или у 
складу са планираним. 
Финансијски резултат ове пословне године је позитиван. Остварена је нето добит у 

износу од  1.902.000 динара. На основу одлуке Надзорног одбора, добит ће се распоредити 
тако што ће се 80% (1.521.600 динара) пребацити Оснивачу у складу са Одлуком о буџету 
Града Чачак за 2021. годину, а преосталих 20% ће се употребити за покриће дела губитка из 
претходних година. 
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4.3. Преглед реализованих инвестиција у 2021. години 

 Планом инвестиционих улагања у 2021. години предвиђено је улагање у износу од 
44.137.000 динара и то из сопствених средстава 32.620.000 динара, а из средстава дотације 
оснивача 11.517.000 динара. Реализација планираних инвестиција приказана је у следећој 
табели: 
 
Ред. 
бр. Назив инвестиционог улагања Текућа година - укупно 

План Реализација 
1 Набавка две цистерне за прање на половним шасијама 10.600.000 10.600.000 
2 Комунално возило - смећар до 8 m³ 9.000.000  
3 Виљушкар 2.220.000 2.210.504 
4 Набавка опреме -контејнери разни-сопствена сред. 6.530.000 6.886.000 
5 Набавка опреме -контејнери подземни-субвенција 9.850.000 9.959.500 
6 Половно теретно возило 700.000  

7 Постављање и опремање RACK ормана за потребе Back UP-а 
информационих система 490.000  

8 Резервно блоковско напајање (UPS) 3000VA за сервер 680.000 626.000 
9 Систем видео надзора на Зеленој пијаци 700.000 673.635 
10 Лед расвета на Зеленој пијаци 400.000 391.000 
11 Ограђивање дела робне пијаце у Љубићу 500.000  

12 Доградња санитарног чвора за инвалидна лица на Зеленој 
Пијаци 800.000  

13 Припрема локација за постављање контејнера (израда ниша)-
субвенција 1.667.000 1.666.996 

Укупно 44.137.000 33.013.635 

У извештајном периоду реализовано је у складу са Планом набавки, Одлукама 
Надзорног одбора и ликвидношћу предузећа укупно 33.013.635 динара инвестиционих 
улагања.  

 
4.4. Преглед потраживања и обавеза као показатеља пословања 

Преглед потраживања на дан 31.12.2021. године по врстама услуга: 
Ред. 
бр. Корисници 

Стање 
потраживања 
01.01.2021. 

Фактурисано 
у 2021. 

Искњижена 
потраживања 

Наплаћено 
у 2021. 

Стање 
потраживања 
31.12.2021. 

Индекс 
6:4 

Индекс 
7:3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Привреда редовно 73.461.295 147.024.367 7.803.456 146.865.617 65.816.589 100 90 
2 Привреда - тужени, стечај, екологија 23.928.420 7.013.794   3.350.845 27.591.369 48 115 
3 Потраживања од локалне управе 2.052.529 119.024.077   121.076.606 0 102 0 
4 Грађани - редовно 170.816.704 165.256.732 7.390.729 177.721.512 150.961.195 108 88 
5 Грађани - тужени, екологија 29.054.744 24.401.059   13.607.957 39.847.846 56 137 
6 Закуп - редован 7.609.307 26.181.063 243.724 28.075.542 5.471.104 107 72 
7 Закуп - утужени 1.563.652 142.076   69.200 1.636.528 49 105 

  Укупно 308.486.651 489.043.168 15.437.909 490.767.279 291.324.631 100 94 

Пораст ненаплаћених потраживања и решавање питања нагомиланих доспелих 
потраживања иницирао је реорганизацију и повећање броја извршилаца за рад на терену и 
непосредан контакт са корисницима ради контроле задужења, доставе опомена корисницима 
са већим дуговањем, као и склапање споразума о репрограму дуга.  

Извршена је нова реонизација терена, сачињена је нова форма докумената и убрзан 
ток документације у циљу поједностављења и скраћења процедура контроле, задужења и 
репрограма доспелих потраживања. Ефекти нове организације су препознати и видљиви кроз 
интензивно сређивање базе података корисника, склапање споразума о репрограму дуга и 
наплата на основу предлога овлашћеним јавним извршитељима.  

Остварен је висок проценат наплате потраживања у односу на фактурисану 
реализацију у 2021. години, односно 100%, а неопходно је имати у виду просеке од пре 
неколико година када се тај параметар кретао око 80%. Предузете активности за наплату 

 
Страна 35 од 54 



старих дугова довеле су до тога да је наплата у 2021. години била једнака у односу на 
фактурисане услуге за текућу годину. Посебно су постигнути добри резултати код наплате 
потраживања од грађана која је већа од фактурисаних потраживања, а то је резултат великог 
рада на склапању споразума о репрограму дуга са корисницима услуга. Овај вид наплате се 
показао као знатно ефикаснији од самог утужења, односно рада јавних извршитеља. Као 
резултат свих активности око наплате потраживања тренутно је смањен, односно заустављен 
тренд раста ненаплаћених потраживања.  

 
Задужење привреде и грађана за услуге изношења и депоновања смећа и наплата 

потраживања по месецима у 2021. години: 
Месец Привреда % наплате Грађани % наплате фактурисано наплаћено фактурисано наплаћено 

Јануар 10.174.101 8.789.483 86,39 14.975.764 13.805.913 92,19 
Фебруар 10.153.429 10.089.492 99,37 15.015.543 16.041.615 106,83 
Март 10.385.127 10.251.438 98,71 15.038.997 10.907.074 72,53 
Април 11.047.871 9.355.696 84,68 16.192.841 17.742.145 109,57 
Мај 11.294.336 10.408.788 92,16 16.444.599 11.399.500 69,32 
Јун 11.495.468 11.243.371 97,81 16.400.051 9.792.138 59,71 
Јул 11.487.911 10.193.433 88,73 16.387.142 17.829.683 108,80 
Август 11.549.395 10.538.008 91,24 16.514.859 14.658.234 88,76 
Септембар 11.666.831 11.694.834 100,24 16.461.355 9.881.287 60,03 
Октобар 11.767.026 10.782.152 91,63 16.470.552 20.800.043 126,29 
Новембар 11.734.311 11.994.927 102,22 16.437.192 13.895.235 84,54 
Децембар 11.831.022 12.775.857 107,99 16.390.390 13.674.280 83,43 

Укупно 134.586.828 128.117.479 95,19 192.729.285 170.427.147 88,43 
 

Предузеће је учинило велике напоре у 2021. години како би се извршила наплата 
потраживања од корисника наших услуга. Решавањем многих организационих, кадровских и 
техничких проблема (пре свега везано за IT сектор), створени су услови за ефикасније 
праћење наплате, за пружање могућности репрограма потраживања корисницима који су из 
неког разлога каснили у измирењу обавеза по основу пружених услуга и на крају као 
последња мера упућивање предлога за извршење овлашћеним јавним извршитељима за 
кориснике који поред више позива нису показали потребну вољу за решавање својих обавеза 
према овом предузећу. Током 2021. године поднето је преко 500 предлога извршитељима за 
кориснике који се нису одазвали на опомене. Овај процес је резултирао појачаном наплатом 
током године. 

 
Током 2021. године вршена је активност на сређивању базе података и ажурирању 

евиденција, с обзиром на то да наши суграђани још увек нису довољно свесни потребе да 
обавесте ово предузеће о свим променама везано за домаћинство као корисника услуга 
(промена власника по сваком основу - продаја, наслеђе, некоришћење стамбене јединице из 
било ког разлога и слично). 

 
Проценат наплате потраживања за услуге изношења и депоновања смећа, за 

кориснике - правна лица биo је претходне године 92,35%, а ове године је 95,19% у односу на 
фактурисано задужење.  
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Задужење и наплата услуга чишћења и прања површина јавне намене према летњем и 
зимском програму – по месецима: 

Месец Летњи програм % наплате Зимски програм % наплате фактурисано наплаћено фактурисано наплаћено 
Јануар 3.338.305    11.284.654    
Фебруар 2.834.664 3.338.305 117,77 462.000 11.284.654 2442,57 
Март 5.376.603 2.834.664 52,72 963.069 462.000 47,97 
Април 7.129.579 5.376.603 75,41   963.069  
Мај 5.910.333 7.129.579 120,63      
Јун 7.758.227 5.910.333 76,18      
Јул 8.065.409 7.758.227 96,19      
Август 7.817.076 8.065.409 103,18      
Септембар 8.013.200 7.817.076 97,55      
Октобар 7.268.657 8.013.200 110,24      
Новембар 3.287.943 7.268.657 221,07 61.600    Децембар   3.287.943  4.990.741 5.052.341 101,23 

Укупно 66.799.996 66.799.996 100,00 17.762.064 17.762.064 100,00 

Наплата потраживања по основу чишћења и правна површина јавне намене према летњем и 
зимском програму реализована је у потпуности.  
Задужење и наплата услуга на пијацама по месецима: 

Месец Закуп % наплате Пијачарина и резервације % наплате фактурисано наплаћено фактурисано наплаћено 
Јануар 1.924.780 1.888.391 98,11 1.833.713 1.833.713 100,00 
Фебруар 2.268.629 2.398.380 105,72 1.326.848 1.326.848 100,00 
Март 2.201.897 2.009.770 91,27 1.600.596 1.600.596 100,00 
Април 2.174.521 1.968.590 90,53 1.839.632 1.839.632 100,00 
Мај 2.226.618 2.318.488 104,13 2.008.194 2.008.194 100,00 
Јун 2.239.903 2.439.545 108,91 1.865.244 1.865.244 100,00 
Јул 2.229.933 1.926.965 86,41 1.717.961 1.717.961 100,00 
Август 2.261.579 2.412.529 106,67 1.875.079 1.875.079 100,00 
Септембар 2.155.635 2.088.099 96,87 2.376.294 2.376.294 100,00 
Октобар 2.155.674 1.864.543 86,49 1.856.193 1.856.193 100,00 
Новембар 2.149.179 2.409.796 112,13 1.605.107 1.605.107 100,00 
Децембар 2.175.934 3.585.070 164,76 1.271.555 1.271.555 100,00 

Укупно 26.164.282 27.310.166 104,38 21.176.416 21.176.416 100,00 

Наплата потраживања за закуп, пијачарину и резервације извршена је 100%. Наплата 
резервација и пијачарине у апсолутном износу је већа за 1.063.022 у односу на претходну 
годину. 
ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2021. године 

Ред. бр. Обавезе 31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2021. индекс 5:4 

1 2 3 4 5 6 
1. ЈКП „Дубоко“ 20.410.000 44.097.000 14.063.000 32 
2. Агенција „Transly“ / 8.903.000 8.449.000 95 
3. „Хелион“ (гориво) 3.297.000 2.864.000 3.670.000 128 
4. Aуто Чачак трукс 405.000 261.000 1.508.000 578 
5. „Аларм“ (обезбеђење објеката) 1.591.000 1.875.000 1.992.000 106 
6. ЕПС Снабдевање 958.000 1.107.000 1.345.000 121 
7. Остали добављачи 13.895.000 10.412.000 14.798.000 142 
8. Обавезе по кредиту 71.297.000 59.094.000 49.949.000 85 
9. Еколошка такса 69.000 160.000 252.000 158 
10. Неисплаћене зараде  / / /   / 
11. Репрограм дуга ЈКП „Дубоко“ 19.801.000 4.950.000 27.518.000 556 

  Укупно 131.723.000 133.723.000 123.544.000 92 
 

Укупне обавезе на дан израде биланса 31.12.2021. године су 9,27% мање у односу на 
2020. годину. Ефекти повећане наплате потраживања су знатно допринели ажурнијем 
извршавању обавеза према добављачима. Повећање репрограма дуга ЈКП „Дубоко“ 
31.12.2021. године у износу од 27.518.000, односи се на нови репрограм потписан у мају 
2021. године, а претходни је благовремено измирен у потпуности. 
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4.5. Остварен пословни резултат по годинама 
 
Ред. бр. Година Добит Губитак 

1. 2007.  3.431.047 
2. 2008.  9.283.000 
3. 2009.  2.646.000 
4. 2010.  4.599.000 
5. 2011.  11.861.000 
6. 2012.  21.145.000 
7. 2013. 897.000  
8. 2014. 2.052.000  
9. 2015. 3.444.000  

10. 2016. 1.147.000  
11. 2017. 1.432.000  
12. 2018. 4.431.000  
13. 2019. 96.000  
14. 2020. 2.124.000  
15. 2021. 1.902.000  

 
На основу вишегодишњег праћења резултата пословања у ЈКП „Комуналац“ Чачак и даље је 
присутан тренд остварења позитивног финансијског резултата. 
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Прилог 4 
Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број 
7181655 

Шифра делатности 
3811 

ПИБ 
101109285 

Назив 
ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ЧАЧАК 
Седиште 
Николе Тесле 42; Чачак 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године 

-у хиљадама динара- 

П О З И Ц И Ј А АОП Износ 
Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) 3001   

517.585 
  

495.383 
1. Продаја и примљени аванси у земљи 3002 471.578 455.957 
2. Продаја и примљени аванси у иностранству 3003     
3. Примљене камате из пословних активности 3004   6.685 
4. Остали приливи из редовног пословања 3005 46.007 32.741 
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) 3006 452.749 451.082 
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи 3007 235.251 210.942 
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству 3008     
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3009 200.774 220.087 
4. Плаћене камате у земљи 3010 1.795 821 
5. Плаћене камате у иностранству 3011     
6. Порез на добитак 3012 413 1.717 
7. Одливи по основу осталих јавних прихода 3013 14.516 17.515 
8. Остали одливи из пословних активности 3014     
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) 3015 64.836 44.301 
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) 3016   
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3017   

1. Продаја акција и удела 3018     
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 3019     
3. Остали финансијски пласмани 3020     
4. Примљене камате из активности инвестирања 3021     
5. Примљене дивиденде 3022     
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3023 46.520 31.245 
1. Куповина акција и удела 3024     
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и  
    биолошких средстава 3025 46.520 31.245 

3. Остали финансијски пласмани 3026     
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) 3027   
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) 3028 46.520 31.245 
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) 3029     

1. Увећање основног капитала 3030     
2. Дугорочни кредити у земљи 3031     
3. Дугорочни кредити у иностранству 3032     
4. Краткорочни кредити у земљи 3033     
5. Краткорочни кредити у иностранству 3034     
6. Остале дугорочне обавезе 3035     
7. Остале краткорочне обавезе 3036     
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) 3037 18.433 12.196 
1. Откуп сопствених акција и удела 3038     
2. Дугорочни кредити у земљи 3039 18.433 12.196 
3. Дугорочни кредити у иностранству 3040     
4. Краткорочни кредити у земљи 3041     
5. Краткорочни кредити у иностранству 3042     
6. Остале обавезе 3043     
7. Финансијски лизинг 3044     
8. Исплаћене дивиденде 3045     
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) 3046   
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) 3047 18.433 12.196 
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) 3048 517.585 495.383 
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) 3049 517.702 494.523 
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 3050  860 
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 3051 117  Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3052 1.800 940 
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3053     
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3054     
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) 3055 1.683 1.800 
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4.6. Трошкови запослених 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 
у динарима 

Р. 
бр. Трошкови запослених 

Реализација  
01.01-

31.12.2020.      
Претходна 

година 

План за 
01.01-

31.12.2021.             
Текућа 
година 

01.01 - 31.12.2021. Индекс  
 реализација 
01.01 -31.12.                         
план 01.01 -

31.12. 

План Реализација 

1. 
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку 
припадајућих пореза и доприноса на терет 
запосленог) 

113.996.926 130.010.000 130.010.000 131.072.036 101 

2. Маса БРУТО 1  зарада (зарада са припадајућим 
порезом и доприносима на терет запосленог) 157.410.839 185.463.000 185.463.000 181.218.550 98 

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим 
порезом и доприносима на терет послодавца)  183.619.743 216.343.000 216.343.000 211.391.439 98 

4. Број запослених  по кадровској евиденцији - 
УКУПНО* 195 197 197 194 98 

4.1.  - на неодређено време 194 196 196 189 96 
4.2.  - на одређено време 1 1 1 5 500 
5. Накнаде по уговору о делу 330.188  100.000  100.000  44.025 44 
6. Број прималаца накнаде по уговору о делу  6  2  2  1 50 
7. Накнаде по ауторским уговорима         
8. Број прималаца накнаде по ауторским уговорима          

9. Накнаде по уговору о привременим и повременим 
пословима - ЈАВНИ РАДОВИ 1.988.504     1.772.214  

10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим 
и повременим пословима 14     14  

11. Накнаде физичким лицима по основу осталих 
уговора-агенција 38.026.838 40.000.000 40.000.000 38.747.381 97 

12. Број прималаца накнаде по основу осталих уговора  50 42 42 41 98 
13. Накнаде члановима скупштине        
14. Број чланова скупштине        
15. Накнаде члановима надзорног одбора 573.584 607.596  607.596  656.595 108 
16. Број чланова надзорног одбора 3 3 3 3 100 
17. Накнаде члановима Комисије за ревизију        
18. Број чланова Комисије за ревизију        
19. Превоз запослених на посао и са посла 9.583.843 11.484.000 11.484.000 9.310.526 81 
20. Дневнице на службеном путу  93.366 240.000 240.000 132.400 55 
21. Накнаде трошкова на службеном путу 14.390 50.000 50.000 42.706 85 
22. Отпремнина за одлазак у пензију 1.255.476 1.925.000 1.925.000 1.208.776 63 
23. Број прималаца отпремнине 5 6 6 6 100 
24. Јубиларне награде 1.681.943 3.100.000 3.100.000 3.216.630 104 
25. Број прималаца јубиларних награда 16 29 29 27 93 
26. Смештај и исхрана на терену         
27. Помоћ радницима и породици радника 10.123.584 3.500.000 3.500.000 3.822.401 109 
28. Стипендије         

29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим 
физичким лицима 2.119.582 2.000.000 2.000.000 815.778 41 

 
 У 2021. години очекивано је добијање Сагласности за ново запошљавање на 
упражњеним радним местима. Како Сагласност није добијена, дошло је до мањег броја 
запослених на неодређено време у односу на план и већег броја запослених на одређено 
време у односу на планирану величину. 

Током 2021. године све обавезе према запосленима су измирене на време, као и у 
роковима и износима који су у складу са Колективним уговором предузећа. 
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Број запослених радника по месецима у 2021. години, на бази часова, са упоредним 
показатељима из претходних година: 

Број запослених на бази стања: 
По 

месецима 
2015. 

година 
2016. 

година 
2017. 

година 
2018. 

година 
2019. 

година 
2020.  

година 
2021. 

година 
Индекс 

2021/2020 

Јануар 242 233 225 232 217 191 184 96 
Фебруар 239 233 225 228 216 190 185 97 
Март 239 230 226 228 218 189 183 97 
Април 240 230 224 223 213 189 182 96 
Мај 240 228 230 224 207 190 187 98 
Јун 239 228 230 225 201 190 187 98 
Јул 239 228 232 223 199 190 186 98 
Август 238 228 239 222 197 187 186 99 
Септембар 238 227 237 219 196 186 185 99 
Октобар 237 225 239 221 194 186 188 101 
Новембар 237 225 238 222 195 185 189 102 
Децембар 243 225 235 217 193 184 189 103 
Просек 246 228 232 224 204 188 186 99 

Просечан број запослених радника у 2021. години на бази стања износи 186 што је за 1% 
мање у односу на претходну годину. У периоду од када је ступила Уредба о забрани 
запошљавања у јавном сектору ово предузеће је остало без 80 запослених радника што 
представља 30% губитак радне снаге. Истовремено у току године је повремено ангажовано 
до 45 радника преко Агенције за изнајмљивање радника. 

Р. б. Опис 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2021/2020. 

1. 
Просечан бр. 
запослених на 
бази стања 

239 228 227 222 204 188 186 99 

2. 
Просечна 
месечна нето 
зарада 

30.918 31.726 38.094 38.670 42.398 51.546 59.400 115 

3. 
Просечна 
месечна бруто 
зарада 

42.481 43.611 52.649 53.524 58.358 71.131 82.124 115 

 
Просечна нето зарада исплаћена у 2021. години износи 59.400 динара, а бруто 82.124 
динара. Просечан број запослених за које је исплаћена зарада на крају године износи 186.  
 
 
 

На бази часова рада 
По 

месецима 
2015. 

година 
2016. 

година 
2017. 

година 
2018. 

година 
2019. 

година 
2020.  

година 
2021.  

година 
Индекс 

2021/2020 
Јануар 244,27 220,60 224,13 232,91 220,15 184,64 175,00 95 
Фебруар 237,34 228,48 220,48 226,89 215,05 180,77 183,35 101 
Март 241,77 228,78 196,66 220,37 210,54 186,48 194,27 104 
Април 242,49 216,81 214,24 224,24 213,45 185,56 183,29 99 
Мај 233,41 222,82 232,84 226,11 207,38 179,20 179,82 100 
Јун 241,32 223,74 219,20 216,32 192,33 192,22 188,34 98 
Јул 242,29 215,29 232,20 221,91 199,96 190,58 181,59 95 
Август 229,82 242,21 236,67 233,09 189,62 179,24 179,89 100 
Септембар 238,63 234,38 226,42 210,61 192,79 187,45 184,98 99 
Октобар 241,37 213,20 236,36 224,22 203,13 180,20 180,17 100 
Новембар 236,84 221,46 227,46 213,88 187,61 184,56 187,27 101 
Децембар 237,65 216,69 226,85 209,66 190,92 180,44 189,23 105 
Просек 238,93 224,00 226,83 221,69 201,91 184,28 183,94 100 
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4.7. Служба за рад са корисницима услуга на терену  

Због решавања питања великих доспелих потраживања, од преко 200 милиона 
динара код грађана приступило се реорганизацији рада службе. Као три основна услова за 
ефикасан и ефективан рад Службе препознати су: 

 службеници за рад са корисницима услуга на терену; 
 документација (форма); 
 ток документације (време). 

 
По насталим променама извршена је контрола тачности података на терену за преко 

3.171 корисницима који су дуговали више од шестомесечног задужења и њима су уручене 
опомене пред утужење по основу доспелог дуга. 

Током године ова служба је поред рада на ажурирању корисника на терену (одјаве, 
пријаве, пренос на другог корисника и др.) извршила поделу 33.918 рачуна за правна лица, 
а за физичка лица 102.531 обрачуна.  

ЈКП „Комуналац“ активно врши праћење, ажурирање и усаглашавање адреса 
корисника са Адресним регистром, који је прописала Република Србија. Све промене 
података које су урађене у књиговодственом програму евидентиране су и обрађене у GIS-у. 
Архивирању сваког адресног податка претходи провера истог на порталима „Геосрбије“, 
Катастра непокретности и на сајту ЈП „Пошта“ Србије. 

До сада је у ГИС-у уцртано 12.756 објеката са проверено тачним подацима. Од овог 
броја у домену колективног становања налази се више од 700 објеката, а породичних кућа 
преко 11.000. 
 
 

4.8. Систем финансијског управљања и контроле и Интегрисани менаџмент 
систем  

ЈКП „Комуналац“ је још крајем децембра месеца 2018. године направило почетне 
кораке на плану увођења Система финансијског управљања и контроле, као једно од првих 
јавних предузећа и установа чији је оснивач Град Чачак, а референт Финансијског 
управљања и контроле у Предузећу је од стране SEVOI групе, као овлашћене куће за 
успостављање наведених стандарда, прибавио одговарајуће лиценце и сертификате, који га 
у потпуности квалификују за поменуте послове и радне задатке. 

Претходне 2021. године, у Предузећу су настављене активности које се односе на 
имплементацију, даљи развој и унапређење Система финансијског управљања и контроле. 
Наравно, ни у протеклој години нису изостале свеобухватне интерне контроле везане за 
Систем финансијског управљања и контроле, на бази којих је акценат примарно стављен на 
контроле процеса јавних набавки, све посматрано са аспекта контроле поштовања 
усвојених мапа пословних процеса и вертикалног прегледа документације о систему. ЈКП 
„Комуналац“ је, током марта месеца 2021. године, Министарству финансија у Влади 
Републике Србије – Централној јединици за хармонизацију – доставио Годишњи извештај о 
Систему финансијског управљања и контроле у Предузећу, што иначе представља и 
законску обавезу сваког правног субјекта. Овде треба нагласити да се извештавање 
Министарства сада одвија у прилично измењеним процедурама, које подразумевају 
коришћење додатних алата, у смислу приказивања аналитички потпунијих података који се 
тичу свих елемената који су од значаја за детаљан увид у финансијско пословање 
Предузећа у извештајном периоду. 

ЈКП „Комуналац“ је и током претходне 2021. године, паралелно са процесом 
успостављања Система финансијског управљања и контроле у Предузећу, посвећено радио 
и на имплементацији још једног веома значајног система, а реч је о Интегрисаном 
менаџмент систему (ИМС). Овом приликом смо у обавези да истакнемо да су извршене све 
активности предвиђене динамичким планом, што је резултирало и одговарајућим успесима 
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на поменутом плану. Наиме, током септембра месеца 2021. године, након претходно 
поновљених свеобухватних унутрашњих контрола и провера свих процеса рада у радним 
јединицама у оквиру Сектора за техничке послове Предузећа: „Чистоћа“, „Јавна хигијена“, 
„Пијаца“, „Одржавање“ и „Зоохигијена“, ЈКП „Комуналац“ је посетио експертски тим 
проверавача, који је обавио вишедневне екстерне контроле и провере документације и свих 
процеса рада. По завршетку процеса контроле, експертска радна група је највишом 
позитивном оценом вредновала досадашње напоре Предузећа, што је значило да је фирма 
успешно прошла кроз процес прве надзорне провере сертификованих делатности везаних 
за ИСО 9001, који се односи на менаџмент квалитетом, и ИСО 14001, везан за менаџмент 
животном средином. Ово је, истовремено, и најбоља могућа потврда да Предузеће, након 
прошлогодишње сертификације, није стало са даљим активностима на плану развоја 
Интегрисаног менаџмент система, већ је наставило, у складу са утврђеним динамичким 
планом, да реализује све оне програмске активности које су агендом и предвиђене. 

У претходној 2021. години целокупно пословање Предузећа одвијало у амбијенту 
епидемије изазване присуством вируса „Covid-19“, што је, свакако, био огроман 
отежавајући, па у неким ситуацијама чак и лимитирајући, фактор у реализацији 
постављених циљева, који је условио и одређена кашњења у извршавању динамичког 
плана, услед измењеног редоследа приоритета 
 
4.9. Процена вредности укупне имовине, обавеза и капитала 

На основу препоруке Државне ревизорске институције, као и Оснивача, у вези 
усаглашавања основног капитала у пословним књигама и код Агенције за привредне 
регистре, указала се потреба за проценом вредности укупне имовине, обавеза и капитала. 
За  реализацију ове услуге било је неопходно ангажовати предузеће које ће извршити 
процену целокупне имовине, обавеза и капитала са стањем на дан 01.01.2021. године по 
фер тржишним вредностима, а све у складу са Међународним рачуноводственим 
стандардима и препорукама Државне ревизорске институције. Предузеће је спровело 
поступак набавке услуге и овај посао је поверен предузећу „Dil inženjering konsalting“ д.о.о. 
Београд које је извршило процену и извештај доставило Надзорном одбору на усвајање. 
 Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ је 28.02.2022. године усвојио Извештај о процени 
вредности имовине и капитала на дан 01.01.2021. године, који је сачинио проценитељ „Dil 
inženjering konsalting“ д.о.о. Београд. 

Проценитељ је извршио процену комплетне имовине и обавеза и утврдио је следећу 
вредност капитала Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца 
„Комуналац“ Чачак. 
 

Билансне позиције према процени Износ у РСД Износ у ЕUR 

1. Укупна пословна актива 391.346.269,69 3.328.334,79 
- стална имовина 301.064.152,63 2.560.500,43 
- обртна имовина 90.282.116,57 767.834,35 
- одложена пореска средства 0,49 0,00 
2. Пословна пасива-обавезе 180.291.392,30 1.533.348,24 
- дугорочна резервисања 21.481.726,00 182.698,50 
- дугорочне обавезе 40.660.015,05 345.806,65 
- краткорочне обавезе 115.558.905,07 982.809,22 
- одложене пореске обавезе 2.590.746,18 22.033,86 
3. Капитал (1-2) 211.054.877,39 1.794.986,55 
3.1 Оснивачки капитал 134.974.689,15 1.147.937,23 
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На основу свих спроведених анализа и обрачуна које су садржане у овом Извештају, 
може се констатовати да Процењена фер вредност капитала ЈКП „Комуналац“ Чачак на 
датум 01.01.2021. године износи: 
 

Процењена фер вредност капитала (КАПИТАЛ) Предузећа на дан 01.01.2021. године 
износи: 211.054.877,39 динара. 

 
Примењујући средњи курс Народне банке Србије на дан 01.01.2021. године 1 

EUR=117,5802 вредност укупног капитала Предузећа износи: 1.794.986,55 EUR. 
 
Оснивачки капитал Предузећа за потребе уписа у АПР износи: 134.974.689,15 

динара. Од чега је: новчани капитал уписан и унет 48.718.000,00 динара и неновчани 
капитал који није уписан у АПР-у 86.256.689,15 динара. 

 
На основу Извештаја о процени вредности имовине и капитала ЈКП „Комуналац“ 

Чачак на дан 01.01.2021. године извршиће се промена основног капитала у регистру 
Агенције за привредне регистре , тако да: 

• уписан и унет новчани капитал износи 48.718.000,00 динара, и 
• уписан и унет неновчани капитал износи 86.256.689,15 динара. 

 
Скупштина града Чачка даје сагласност на акт о процени вредности капитала. 
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