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КОВИН, 28.10.2016.  

 

 I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

 

пословно име:  ЈП КОВИН - ГАС 
седиште: КОВИН , Светозара Марковића 15 
претежна делатност:  Дистрибуција гаса 
матични број: 8646538 
ПИБ:  101406167 
ОПШТИНА КОВИН 

Министарство привреде 

 

Делатност ЈП КОВИН - ГАС су  послови  дистрибуције (испоруке) гаса и пружање 
услуга везаних за одржавање гасних инсталација, и мерних уређаја, а у складу са Законом 
о Енергетици . Према члану  4.  Оснивачког  акта Јавно предузеће оснива се и послује 
ради: 

 1. обезбеђивања трајног обављања делатности дистрибуције природног гаса на 
територији општине Ковин; 

 2. развоја и унапређења дистрибутивног система природног гаса; 

 3. обезбеђивања техничко-технолошког јединства дистрибутивног система 
природног гаса; 

4. стицања добити; 

 5. остваривања и другог законом утврђеног интереса. 

 

 

 

 

 

 

Годишњи програм пословања ЈП КОВИН –ГАС ЗА 2016. ГОДИНУ УСВОЈЕН ЈЕ НА 
СЕДНИЦИ  СО КОВИН ОД 28.12.2015. ПОД БРОЈЕМ 023-113/2015-1  
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II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

У прва три квартала  2016. године остварена је дистрибуција гаса од 5.282.458 m3, а 
планирано је било 6.862.365 м3 гаса , што значи да је основна делатност у овом периоду 
реализована са 77 %. Планиране инвестиције за 2016. годину у  овом периоду су  започете  
после  деблокаде рачуна па је реализована набавка 150 комада мерача Г4Т  од 250 колико 
је планирано , набављен је један компјутер и  један штампач . 

 

1. БИЛАНС УСПЕХА 
У прва три квартала  2016. године  предузеће је остварило добит од 10.600.849,47 

динара, иако је био планиран губитак од 5.287.000,00 динара  за овај период. Укупни 
пословни приходи су 222.868.000,00  динара што је 85% у односу на планираних  
260.912.000,00 ,  док су остали приходи 467.000,00 динара  и знатно су мањи од 
планираних 1.364.000,00 за овај период. Разлог одступања су  приходи од израде нових 
прикључака за гас којих у овом периоду  није било. Други пословни приходи од 77.000,00 
се односе на фактурисање струје и других трошкова правним лицима са којима делимо 
просторије . Ту спадају политичке странке и предузеће КОНВЕКС . Ови трошкови су  
доста већи од плана због повећања цене струје .   

Финансијски приходи износе 16.454.000.00 динара што је  83 % е од плана за овај 
период. Један од разлога је у томе што се стопа законске затезне камате у  овој години 
смањила са 12,5 %  на 12 %.  С друге стране  расходи за камате  су 24.560.000,00 што је 
87%  од плана.    

Остварена нето  добит у овом периоду није планирана а настала је као резултат 
наплате  од више потрошача који су  остварили неовлашћену потрошњу гаса у 
претходном периоду па им је сада наплаћена потрошња гаса за период од годину дана 
уназад .Такође  добар резултат је постигнут и  због добре продајне цене гаса за 
снабдевање на тржишту. 

 
2. ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА 

 
Како је остварена продаја гаса 77 % од планиране , тако су  већина ставки  

новчаних токова мања од планираних у сличном проценту. 
 

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Зараде се исплаћују у складу са програмом пословања а исплаћене бруто зараде су 
93%  од плана што је у складу са бројем запослених од 25 у односу на планираних 27. 

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

У овом периоду није било промене броја стално запослених , 25 на крају претходне 
године и на крају првог квартала ове године.  
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5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

Цена гаса за јавно снабдавање је мењана два пута , оба пута је било снижење цена, 
док је цена гаса за снабдевање где спадају велики индустријски потрошачи гаса и топлана 
остала на истом нивоу . 

 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

ЈП КОВИН – ГАС у првих девет месеци године  послује у складу са планом и 
програмом . Уколико у преосталом делу године не дође до неких неочекиваних промена  
на тржишту реално је да се година заврши са позитивним финансијским резултатом како 
је и планирано. 

 

 

 

 

 

 

У Ковину , 28.10.2016. 

            ЈП КОВИН – ГАС 

         ____________________ 


