
Образац 12

                       Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта
"Краљево"

        

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Краљево, jануар 2016.



 I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:   Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Седиште:  Краљево

Претежна делатност:   42.99

Матични број:   17001841

ПИБ:  101258220

Надлежн  и   о  рган: град Краљево

Делатности Јавног предузећа    за уређивање грађевинског земљишта "Краљево "
су:  обезбеђивањe  техничко-технолошког,  економског  и  организационог  јединства  и
стварање услова за ефикасно и рационално обављање послова од општег интереса за
град Краљево и то: јединствено планирање и уређење простора; уређење грађевинског
земљишта  као  добра  од  општег  интереса;  одржавање  и  управљање  локалним  и
некатегорисаним  путевима;  изградњa  и  вршење  стручног  надзора  објеката  од  општег
интереса; обезбеђење услова за квалитетно вршење и контролу извршења комуналних
услуга;  просторно  и  урбанистичко  планирање;  обезбеђивање  дугорочног  снабдевања
града водом и заштитa од штетног дејстваа воде у циљу уредног задовољавања потреба
града.

Годишњи  Програм  пословања  Јавног  предузећа Дирекција  за  планирање  и
изградњу "Краљево"   за 2016 годину је усвојен је 29.12.2015. године и објављен у
Службеном листу града Краљева број 29/2015,а Програм о изменама и допунама
Програма  пословања  Јавног  предузећа  за  уређивање  грађевинског  земљишта
"Краљево"које је правни следбеник  Јавног предузећа Дирекција за планирање и
изградњу "Краљево"  је усвојен на седници скупштине града Краљева, одржаној
дана 03.10.2016

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

 Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта  "Краљево"реализује се 
кроз Програм уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину који је усвојила 
скупштина града Краљева (Сл. лист града Краљева бр.29/2015).У периоду од 
01.01.-30.11.2016. године реализоване су следеће врсте расхода:
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-специјализоване услуге  у износу од 86,31% од планираних 68.600.0000,00 
динара;

-текуће поправке и одржавање  у износу од 72,72% од планираних 370.595.520,00 
динара;

-зграде и грађевински објекти у износу од 48,44% од планираних 357.200.000,00 
динара;

-обезбеђивање земљишта у износу од 10,62% од планираних 140.000.000,00 
динара.

 

1. БИЛАНС УСПЕХА

 Биланс успеха је приказан за период 01.01.2016-30.11.2016 у складу са  изменама
Закона о буџетском систему,при чему Јавно предузеће за уређивање грађевинског
земљишта није више индиректни буџетски корисник од 01.12.2016. године.

На ознаци ОП 2001 приказани су текући приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине које чине текући приходи из буџета који су реализовани у 
износу од 803.389 (у 000динара)што чини 64% од плана за 2016.

На ознакама ОП од 2129 до ОП 2355 приказани су сви текући  расходи: за плате, 
накнаде запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури,
социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене(превоз радника), 
награде запосленима  и остали посебни расходи (јубиларне награде),стални 
трошкови,трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће 
поправке и одржавање, отплата камата, остале дотације и трансфери, порези, 
таксе и казне, новчане казне и пенали по решењу судова,накнаде штете за 
повреде или штету нанету од стране државних органа, издаци за нефинансијску 
имовину ( пројектна документација и изградња  и технички прегледи изграђених 
објеката), машине и опрема, нематеријална имовина(софтвери), као и 
обетбеђивање земљишта (експропријација).Сви ови расходи су реализовани у 
оквирима планираног и није било значајнијих одступања.

Важно је напоменути да  расходи који се односе на Програм уређивања 
грађевинског земљишта за 2016. годину , који су реализовани у децембру 2016. 
године  нису евидентирани  у билансу прихода и расхода Јавног предузећа за 
уређивање грађевинског земљишта  "Краљево " већ у билансу успеха града 
Краљева у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града 
Краљева за 2016. годину.
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2. БИЛАНС СТАЊА

 Што се тиче биланса стања, приказан је на дан 30.11.2016 у складу са изменама
Закона  о  буџетском  систему,  при  чему  Јавно  предузеће  за  уређивање
грађевинског  земљишта  "Краљево" није више индиректни буџетски корисник од
1.12.2016.године.

На ознаци ОП 1001, нефинансијска имовина, план  за период 01.01.-30.11.2016
године  износи3,223,359,  а  реализација  2,956,228 на  ознаци ОП 1011  природна
имовина,  број  конта  1400  план  и  реализација   је  77.991;  на  ознаци  ОП  1015
нефинансијска  имовина  у  припреми  и  аванси   план  је  919,963, а реализација
318,563 .Финансијска  имовина  је  приказана  на  ознаци  ОП  1028  где  је  план
717,787, а реализација 727,793 .На ознаци ОП 1050, број конта 121000, стање на
рачуну је 0. Краткорочни пласмани су приказани на ознаци ОП 1062 и односе се на
дате авансе за комуналне услуге при чему је реализација  до 30.11.2016. године
1,382 динара.Укупна актива на ознаци ОП 1072 је 3,941,146.

Што се тиче  укупне пасиве она је приказана на ОП 1235 и износи 3,941,146 при
чему је то збир капитала  и укупних обавеза.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Новчани приливи су приказани  на ознаци ОП 4001  при чему је  план  од
01.01.-31.12.2016. године 1.246.654( у 000дин.) а реализација 803389. Исто
толико износе и новчани одливи који су приказани на озаци ОП 4169.Што се
тиче појединачних расхода детаљно су образложени у обрасцу 1. 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

  Што се тиче реализације трошкова запослених (маса нето зарада, маса бруто 1
зарада,  маса бруто  2  зарада,  накнаде по уговору о  делу,  накинаде члановима
надзорног  одбора,  превоз  запослених  на  посао  и  са  посла,  дневнице  на
службеном путу,  накнаде трошкова на службено путу,  отпремнина за одлазак у
пензију,  јубиларне  награде,  као  и  помоћ  радницима  и  породици  радника)  у
потпуности одговарају плану 01.01-31.12.2016. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

 У периоду 01.01-31.12.2016. једна радница је отишала у пензију, а на њено место 
је примљена радница на одређено време.
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6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 Код средстава за посебне намене,планирана је само репрезентација у износу од
280.000 динара на годишњем нивоу. Реализација за исти период је 277.913 динар
што представља 99,3% од планираних средстава за 2016. годину.

9.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На овом обрасцу  је  приказана  готовина  по  кварталима.У  последњем кварталу,
после 30.11.2016. године стање на рачуну код Управе за трезор је 0 и тај рачун је
угашен.

10.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

 У обрасцу 10 су приказане инвестиције по изворима финансирања где се види да
се  највећи  број  инвестиција  финансира  из  буџетских  средстава,  из  кредита  се
финасира  затворени базен и изградња павиљона Дечијег  одмаралишта Гоч,  из
удружених средстава се  финасира заједничка изградња регулације  леве обале
Ибра у Краљеву од Старог јасена према бензинској пумпи у Чибуковцу и изградња
деснообалног насипа у Жичком пољу поред реке Ибар-заједничка изградња са
ЈВП "Србијаводе".

Што се тиче реализације инвестиција у периоду 01.01.-30.11.2016. године уочава
се мања реализација од плана из разлога реализације свих расода за инвестиције
у  децембру  2016.  преко  рачуна  градске  управе  града  Краљева  и  нису
евидентирани у обрасцу 10.

11.  БРУТО  ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ЗА  ДАТЕ  КРЕДИТЕ  И
ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА
ПОТРАЖИВАЊА

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ
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Пословање  Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" у 
периоду 01.01.-31.12.2016. године се одвијало у складу са Програмом о изменама 
и допунама Програма пословања за 2016. годину до 30.11.2016. године.Тада су 
настале промене у складу са Законом о буџетском систему и Јавно предузеће за 
уређивање грађевинског земљишта "Краљево" више није индиректни буџетски 
корисник и не ради  по Уредби о буџетском рачуноводству. Сви приходи и расходи 
који се односе на Програм уређивања грађевинског земљишта за децембар 2016. 
године су евидентирани у буџету града Краљева.

Датум: 27.12.2016.                                                                                                     
--------------------------

                                                                                                               Потпис и печат
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