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Изменe Програма пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2019.

Скупштина града Лесковца на 27. седници одржаној дана 26.  и 27. децембра 2018.
године,  донела  је  решење  о  давању  сагласности  на  Програм  пословања  ЈКП  Водовод
Лесковац за 2019. годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП Водовода Лесковац
број 75/18 дана 13. децембра 2018. године.

Измена програма пословања ЈКП Водовода Лесковац за  2019.  годину  врши се  на
основу реализације финансијских података за протеклих шест месеци, насталих околности и
исте се односе на следеће:

1. ПРОМЕНЕ У ПЛАНУ НАБАВКИ

У делу који се односи на планирана финансијска средства за набавку добара, радова и
услуга приказаног у прилогу 13  на следећим позицијама:

-на позицији Услуге под  редним бројем 4 – осигурање имовине с циљем обезбеђивања
додатних  финансијских  средстава  у  износу  од  4.000.000,00  динара.  Наиме,  планирана
средстава  за  ове  намене  у  2019.  години су 10.000.000,00 динара,  што  је  недовољно због
увећаних трошкова на име кварова и накнаде штете настале као последица кварова на старој
водоводној мрежи са азбестним, салонитним и пластичним цевима. 

-на  позицији  Добра  под  редним  бројем  13  –  електрична  енергија  с  циљем
обезбеђивања  додатних  6.000.000,00  динара.  Планирана  средства  за  ове  намене  у  2019.
години су 9.008.185,00 динара, што је недовољно јер је дошло до  повећања цена на тржишту
електричне енергије  за привреду, те је у том смислу потребно извршити измену.

У наредном периоду планирано је да се одустане од следећих набавки:

-на позицији Радови под редним бројем 4 – асфалтирање платоа на старом постојењу
се одустаје у износу од 1.100.000,00 динара, 

-на позицији Услуге под редним бројем 1 – стручно усавршавање се умањује за  износ
од 2.000.000,00 динара,

-на  позиције  Услуге  под  редним  бројем 25  –  сервисирање  опреме  за  дозирање
сумпорне киселине се одустаје у износу од 900.000,00 динара,

-на позицији Услуге под редним бројем 27 – рекламне услуге се умањује за износ од
800.000,00 динара, 

-на позицији Услуге под редним бројем 28 – рекреација, култура и хуманитарне сврхе
се умањује за износ од 500.000,00 динара,

-на  позицији Услуге под редним бројем 29 – разне услуге  се умањује  за износ од
700.000,00 динара.

2. КОРЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА

Врши се измена код финансијских расхода и то:
-позиција група рачуна, рачун 513 - трошкови горива и енергије увећава се за износ од

6.000.000,00 динара,
-позиција група рачуна, рачун 53 - трошкови производних услуга се умањује за износ

од 2.800.000,00 динара,
-позиција  група рачуна, рачун 55 -  нематеријални трошкови се умањује за износ од

3.200.000,00 динара.




