Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину

4.1.Елементи за целовито сагледавање цена услуга
На основу Одлука о ценама донетим на седници Надзорног одбора 11.12.2017. године, које је
усвојила Скупштина града, извршено је планирање пословних прихода за 2019. годину. Постојећеважеће цене су приказане у следећим табелама.

Категорија корисника
1
А. Домаћинства
Б. Привреда
I Судови, тужилаштва, здравствене установе, државни органи и организације, политичке
организације, јавна предузећа и установе чији је оснивач локална самоуправа, војне
установе, установе образовања и васпитања, науке, културе, физичке културе, ученичког и
студентског стандарда, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања,
удружења из области науке, културе, образовања, васпитања, спорта и слично
II Сви остали корисници који обављају пословну делатност
I Категорија паушалци
До 20м2
Од 21м2- – 50м2
Од 51м2- – 130м2
Од 131м2- – 200 м2
II Категорија паушалци
До 20м2
Од 21м2- – 50м2
Од 51м2- – 130м2
Од 131м2- – 200 м2
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Категорије корисника услуга су дефинисане у складу са чланом 23 Одлуке о обављању
комуналне делатности управљања комуналним отпадом (Сл.лист града бр.14/2018).
На основу усвојене категоризације планирано је и усклађење категорија, односно
обједињавање прве и дуге категорије корисника у једну. По том основу Надзорни одбор је донео и
нову Одлуку о ценама услуга.
4.2. Планиране активности за 2019. годину на изради нових цена услуга за градско и
сеоско подручје
Калкулација цене коштања транспорта и депоновања комуналног отпада за 2018. годину
урађена је на основу планске цене депоновања смећа на регионалну депонију „Дубоко“ за 2018.
годину у износу од 2.292 динара по тони, као и планске величине физичког обима депоновања за
2018. годину у износу од 33.600 тона. Месечна вредност те услуге планирана је у износу од 6.417.000
динара, што чини 16.027.200 динара већи трошак на годишњем нивоу, односно 1.335.600 месечно. У
калкулацији цена није измењен ни један други улазни трошак, изузев транспорта и депоновања
комуналног опада на регионалну депонију „Дубоко“. Остали калкулативни улазни трошкови
датирају из 2014. године, тако да нису релевантни, што намеће потребу корекције цене.
Према смерницама владе Републике Србије, приходи у годишњем Програму пословања за
2019. годину се планирају на основу важеће одлуке о ценама, на које је сагласност дала јединица
локалне локалне самоуправе. С друге стране, елементи формирања цене услуга су прописани чланом
26. Закона о комуналним делатностима: 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и
финансијским извештајима; 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне
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