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1.УВОД

Самостално предузеће које се бави пружањем пијачних услуга постоји у Лесковцу
од 1958.године, под именом ’’Тржница’’-Лесковац . У 1962.години „Тржница „ се спаја са
„Чистоћом“ и настаје РО“Комуналац“ , који се касније спаја са осталим предузећима који
се баве комуналном делатношћу у ЈП“Комрад“- Лесковац. Средином 1985.године поново
је формирано предузеће „Комуналац“у чијем је саставу био и сектор за пијачне услуге. Од
01.01.1992.године формирано је Јавно предузеће за пружање пијачних услуга“Пијаца“Лесковац, и под тим именом, предузеће ради и данас.

2. КАПАЦИТЕТИ

Поверену делатност обављамо на следећим локацијама:
Пијаца бр. 1 је пијаца комбинованог типа која се састоји од зелене пијаце и робне
пијаце и налази се на адреси Јужноморавских бригада бр. 100. Укупна површина пијаце
износи 1,750 метара квадратних, и на њој се налази 783 пијачних тезги различитих намена.
У млечној хали површине 300 метара квадратних се налази 7 расхладних витрина.
Зелена пијаца бр. 2, је наткривена пијаца смештена на адреси Краља Петра Првог
бб. на површини од 1880 метара квадратних. На њој се налази 100 тезги за промет
пољопривредним производима , 6 тезги намењених за трговину цвећем, као и осам тезги
за промет робом широке потрошње. У млечној хали површине од 180 метара квадратних
се налази 18 расхладних витрина.
Зелена пијаца бр.3 смештена је у улици Николе Скобаљића бб. На површини од
2849 метара квадртатних се налазе 137 пијачних тезги.
Робна пијаца бр. 4 се налази на адреси-Краља Петра Првог бб . и заузима површину
од 2520 метра квадратних. На пијаци се налазе 255 тезге.
Кванташка Пијаца се налази на локацији Бунибродске ливаде, и на њој се на
површини од 20.500 метара квадратних обавља трговина пољопривредним производима
на велико. Пијаца поседује модерну опрему, колску вагу, видео надзор са осам камера на
улазу у пијацу, по дубини пијаце и у малопродајним објектима.
На истој локацији се налази и Сточна Пијаца, која заузима 15.000 метара
квадратних пошљунчане површине. Пијаца ради само петком и суботом, а осталим данима
се капацитети ове пијаце по потреби користе за Кванташку пијацу.
Мини пијаца у насељу Дубочица, налази се на адреси Милентије Поповића бб и
располаже са 20 тезги, и мини млечном халом са 2 расхладне витрине.
Делатност трговине на мало обављамо у три објекта, два на Кванташкој пијаци на
локацији Бунибродске ливаде и у једном објекту на Зеленој пијаци бр.1.
Управа Јавног предузећа налази се на адреси Краља Петра Првог бр. 26/В.
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3.КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Неколико година уназад, број радника у ЈП“Пијаца“- Лесковац се константно
смањује. У предузећу немамо раднике ангажоване на одређено време, као ни лица
ангажована по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова.
Кадровска структура је задовољавајућа, и може да испуни потребе предузећа.
Променом
организационе шеме предузећа смањен је број радника у
администрације и они су прешли у службу пијачних послова или трговину. Смањен
је и број сектора, а самим тим и број руководиоца у предузећу.
Преглед квалификационе структуре запослених
Током 2018.године број радника је смањен за 14, два радника су отишли у пензију,
једанаест радника је добровољно уз отпремнину напустило предузеће, и природни одлив
је један радник.На крају извештајног периода у предузећу ради 102 упошљеника.
Табела броја радника према делатности
Р.бр. Делатност
Број радника
2017.
1
2
3
84
1.
Основна
делатност
2.
Администрација 27
3.
Менаџмент
5
4.
Укупно
116

Број радника
2018.
4
81
18
3
102

Табела броја запослених на основу квалификационе структуре.
Р.бр. Квалификациона Број
Број радника
структура
радника
2018.
2017.
1
2
3
4
1.
НК
7
6
2.
ПК
3.
КВ
23
17
4.
ССС
50
45
5.
ВКВ
6.
ВШС
17
15
7.
ВСС
21
19
8.
Магистри
9.
Доктори наука
10.
Укупно
116
102
По нашем мишљењу , овај број упошљеника је и даље велик за овај обим
пословања, и ми ћемо и даље радити на смањењу броја радника.
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4.МАТЕРИЈАЛНО –ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018.ГОД
Врста прихода

1

Остварени приход
01.01.-31.12.2017

Остварени
приход 01.01.31.12.2018.

Процентуално
2018/2017

1

2
прих.пијаца 1.

3
38.651.418

4
38.618.884

5
99,92%

2

прих.пијаца 2.

5.630.426

5.134.457

91,19%

3

прих.пијаца 3.

2.783.287

2.614.473

93,95%

4

прих.пијаца 4.

11.165.343

9.787.633

87,66%

5

прих.кванташ пијаца

40.323.793

49.089.965

121,74%

6

приход сточна пијаца

692.966

1.648.031

238,82%

Приходи од закупа
пијачног простора

384.954

408.443

106,10%

396.150

396.150

100,00%

1.989.223

2.783.168

139,91%

2.072.625

10.980.265

529,76%

0

7.000.000

0%

1.692.840

930.248

468,46%

105.788.593

129.391.719

122,31%

7

Приходи од закупа за
локале
9 Приходи од
лицитације
10 Приход
малопродаја
11 Приходи од
субвенција
12 Остали приходи
13
Укупан нето приход
8

Приходи предузећа су већи него претходне године за 22,31%, и остварени су на
нивоу од 97,5% од планираних, и тим оствареним растом смо у потпуности задовољни.
5

Приходи на пијаци број 1 су остали на приближно истом нивоу као и у
2017.години. Систем наплате на овој, а и осталим зеленим пијацама морамо осавременити
како би поспешили даљи раст прихода.
На Зеленој пијаци бр. 2 јавља се пад прихода од 8,21%, иако је реч о модерној,
покривеној пијаци, са новом опремом и уређеном инфраструктуром. Сматрамо да је један
од разлога за пад прихода близина хипермаркета Роде, а од скоро и Лидл-а. Ови
трговински ланци претстављају велику конкуренцију јер се у њима пољопривредни
производи сличног квалитета могу наћи по нижим ценама .
Пад прихода је забележен и на Зеленој пијаци бр. 3, у Радничком насељу , због
слабијег присуства закупаца, иако смо на овој пијаци побољшали квалитет услуга.
Робна пијаца бр. 4 бележи пад прихода од 12,34%. Овај пад је и очекиван због
смањења капацитеа, јер је кроз део ове пијаце прошла улица Топличког устанка.
Кванташка пијаца се издвојила као најпрофитабилнија од пијаца којима газдује
ЈП“Пијаца“-Лесковац. Од почетка године смо на овој пијаци активирали нови систем
наплате који је смањио време наплате и на тај начин су смањене гужве на улазима и
убрзан је проток возила кроз улазно излазне капије.
Приходи на сточној пијаци су вољи него претходне године за 138,82% као резултат
већег ангажовања наших радника и боље сарадње са инспекцијским органима.
Приходи од закупа пијачног простора су нешто већи него претходне године. Реч је
о пијачном простору који користе власници локала испред својих објеката. Приходи од
закупа властитих локала су исти као и претходне године.
Приходи од лицитације и наплате права пречег коришћења су за 39,91% већи него
2017.године. Овакав раст је резултат наплате права пречег коришћења кога смо
применили приликом склапања уговора о закупу за 2018.годину.
У 2018.години смо посебну пажњу посветили развоју допунске делатноститрговине на мало. Променили смо локацију продавнице на Кванташкој пијаци и преселили
је у објекат на самој улазно-излазној капији. Од маја месеца смо отворили још два
продајна објекта-још један на кванташкој пијаци и један на зеленој пијаци бр. 1.
Продавнице су стално биле добро снабдевене робом, а цене су приступачне, тако да је и
промет у малопродаји био добар. У претходној години нисмо отварали објекат брзе хране,
тако да по том основу нисмо имали приходе.
Кроз категорију „остали приходи“ евидентирамо све оне приходе које нисмо
претходно поменули, на пример, приходи од наплаћених утужених потраживања, приходи
од фактура по уговорима ( Уговор о одржавању и уступању наплате за наше санитарне
чворове), вишкови, приходована средства и сл. У 2018.години су овде евидентирани и
приходи од субвенција из буџета града Лесковца, па су из тог разлога ови приходи за
368% већи него у 2017.години.
Остварени приходи у 2018.години су на нивоу планираних ( 98%), претходна
година нам је показала у ком правцу требамо ићи у побољшању пословања. Нисмо
задовољни приходима на пијаци 1 , 2 и 3, и те приходе морамо повећати, пре свега
стварањем амбијента за боље пословање наших корисника.

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018.ГОД
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Р.Бр

ОПИС

1

Трошкови инвестиционог
одржавања
Утрошено гориво
Утрошена ел.енергија
Бруто зараде
Допр.на терет послодавца
Трошкови канце.материјала
Трошкови ПТТ И телеграф
Трошкови воде
Трошкови смећа
Расход по основу
ненаплативости потраживања,
обезвређивање потраживања.
Трош.огласа и часописа
Амортизација
Остала примања запослених
Остале непроизводне услуге
Трошкови репрезентације
Трошкови осигурања
Трошкови платног промета
Чланарине и таксе

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

Остварено
01.01.31.12.2017.

Процентуал
но
2017/2016

708.961

1.359.464

191,75%

31.510
2.281.541
69.827.729
12.504.608
331.223
430.378
1.369.104
4.379.916

32.000
2.228.430
61.843.667
10.978.702
476.836
404.408
1.035.604
4.593.330

101,56%
97,67%
88,24%
87,80%
143,96%
93,97%
75,64%
104,87%

329.313

2.673.215

811,76%

115.871
2.967.966
4.605.635
563.336
242.504
319.500
168.030
132.629

93.276
3.006.496
9.208.777
508.943
115.857
337.370
170.083
167.033

80,50%
101,30%
199.95%
90,34%
47,78%
105,59%
101,22%
125,94%

512.639

333.954

65,14%

823.485

500.660

60,80%

243.854
306.328

216.040
171.815

88,59%
56,09%

86.903

102.266

118,49%

6.404.663
241.605

1.549.399
127.440

24,19%
52.75%

168.691

205.026

121.54%

5.085.571

3.393.439

66,73%

1.627.776

9.544.985

586,38%

116.843.666

115.162.756

98,58%

Судске таксе
Негативне курсне разлике и
камате
Остали трошкови
Услуге заштите на раду
Трошкови стручног
усавршавања
Судски трошкови
Трошкови хигијене
Суфинансирање особа са
инвалидитетом
Обавезе по основу закона о
прив. уређивању основице за
зараде
Трошкови набавке робе за
малопродају и угоститељство
УКУПНО

Остварено
01.01.31.12.2018.
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Укупни трошкови у 2018.години су незнатно смањени у односу на претходну
годину, а значајно су мањи у односу на планиране. У Програму пословања за 2018.годину
планирани су расходи у износу од 132.645.313 динара.
Трошкови инвестиционог одржавања су реализовани на нивоу планираних
средстава за 2018.годину, а виши су него у 2017.години зуа 91,75%. Током 2018.године
смо се преселили у нове просторије, а само пресељење је подразумевало и трошкове
адаптације просторија и слично. Поред ових трошкова, у 2018.години смо редовно
одржавали све пијаце на којима газдујемо а набавили смо и техничку опрему за
побољшање услова рада, највише на кванташкој пијаци.
Трошкови енергената су на нивоу претходне године, а нижи су од планираних.
Трошкови горива су занемариви а утрошена електрична енергија је као и у претходној
години.
Највећа уштеда у односу на претходну годину, али и на План за 2018.годину је
остварена код трошкова бруто зарада , доприноса на терет послодавца и код обавеза по
основу Закона о привременом уређивању основице з аисплату зарада у јавном сектору.
Почетком 2018.године смо због смањеног прилива средстава вршили смањење масе за
исплату зарада, а током целе претходне године смо масу средстава за зараде
прилагођавали новом, мањем броју упошљеника у предузећу. Обзиром на то да се у
претходној години број радника смањио за 14, то се одразило и на масу исплаћених
зарада. Просечна процентуална уштеда код ове три категорије трошкова је око 19%,
односно нижа је у односу на претходну годину за 11.427.806 динара.
Утрошак канцеларијског материјала је већи од реализованог у 2017.години за
готово 44%, али је и даље на нивоу планираног.
Расходи за телекомуникационе и поштанске услуге су нижи од планираних и
остварених у 2017.години. Утрошак воде је мањи него претходне године, јер смо увели
принцип контроле потрошње , како воде, тако и електричне енергије. Стална контрола нам
омогућава да на време реагујемо у случају хаварије на унутрашњој мрежи, тако да смо
губитке на мрежи свели на минимум. Трошкови прикупљања и одвоза смећа су већи због
поскупљења ових услуга које је ПВВ имао у другој половини године.
Расходи по основу ненаплативости и мањак су категорија трошкова код које
бележимо осам пута веће обавезе него у 2017. Години. Разлог оваквог раста је смањење
капитала ЈП“Пијаца“-Лесковац које смо имали у 2018, а због рушења четри локала на
Робној пијаци бр. 4. Локали су срушени због проласка улице Топличког устанка кроз
површину наше пијаце, а умањење капитала је одобрила Скупштина града Лесковца.
Трошкови огласа и часописа су мањи него у претходној години, амотризација је
нешто виша него у 2017.године због набавке основних средстава за рад наплаћивача на
терену.
Остала примања запослених су већа него претходних година због отпремнина
радницима који су по принципу добровољности напустили предузеће. Програмом
пословања смо планирали да имамо редовни одлив од два радника који би отишли у
пензију, али смо оставили могућност за исплату отпремнина до 15 радника који би
добровољно напустили предузеће. На трошкове отпремнина је потрошено преко 5.000.000
динара. Друга примања запослених, као што су трошкови доласка и одласка са посла,
солидарна помоћ, јубиларне награде и сл. су мањи него претходне године.
Трошкови који се исказују у категорији Остале непроизводне услуге су трошкови
оних непроизводних услуга које не могу обезбедити упошљеници предузећа. Највећа
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ставка су адвокатске услуге, које су нам потребне јер предузеће нема правника са
завршеним правосудним испитом који би нас заступао пред судовима, затим услуге
екстерне ревизије заврног рачуна и сл. Трошкови ових услуге су око 10% мање него у
2017.години.
Трошкови репрезентације су дупло мањи у односу на 2017.годину и на План за
2018.годину. Трошкови осигурања су нешто виши него претходних година јер смо у пакет
осигурања убацили и осигурање свих радника од повреда на и ван посла. Трошкови
платног промета су на нивоу прошлогодишњих, а чланарине и таксе су веће за износ
чланарине у Пословном удружењу пијаца Србије, коју од 2018. године плаћамо.Судске и
друге таксе су мање због мањег броја судских спорова које водимо. Камате су мање због
мањег задзживања.
И остали трошкови су мањи него у 2017.години . Трошкови заштите на раду су
смањени у битнијем износу јер је наш радник стекао лиценцу за вршење послова заштште,
па више немамо обавезу да плаћамо агенцију за те потребе. Трошкови стручног
усавршвања су већи него 2017.године, али на нивоу планираних, због потребе да наши
радници који се баве пословима обезбеђења, заштите на раду и јавним набавкама стекну
неопходну обуку и лиценце за обављање својих послова.
Судски трошкови су за 75%мањи него 20174.године због мањег броја судских
спорова-при чему се пре свега мисли на тужбе наших радника због неисплаћених зарада.
Суфинансирање особа са инвалидитетом је већенего у 2017.години, јер је један наш
радник, који је имао статус особе са инвалидитетом у претходној години преминуо, тако
да сада имамо обавезу плаћања накнаде за једну особу са инвалидитетом. Трошкови
хигијене су готово дупло нижи него 2017.године због одабира повољнијих добављача.
Набавка робе за малопродају је увећана сразмерно са растом прихода од
малопродаје. Већи приходи затевају и већу набавку робе.
Укупни расходи су за 1.680.910. динара мањи него у 2017.години. На основу
исказаних података однос прихода ирасхода-пословни резултат у 2018.години је следећи:

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА У ЈП“ПИЈАЦА“-ЛЕСКОВАЦ
Р.Бр. Назив
01.01.-31.12.2017. 01.01.-31.12.2018.
1
Укупни приходи
105.788.593
129.391.719
2
Укупни расходи
116.843.666
115.162.756
3
ДОБИТ
14.228.963
4
ПОРЕЗ НА ДОБИТ
2.134.344
5
НЕТО ДОБИТ
12.094.619
6

11.055.073

ГУБИТАК

У 2018.години, остварени приходи су били већи од расхода, и ми смо годину
завршили са позитивним финансијским резултатом, остварили смо дибит од 14.228.963
динара, од које имамо исплатити порез на добит правних лица од 15% у износу 2.134.344
динара. Сматрамо да смо могли да утичемо на повећање прихода и да ћемо у наредном
периоду сигурно побољшати тај сегмент пословања.
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ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2017.ГОД.
Месец
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно

Планиране зараде
Обрачунате зараде
Бр.радника
5.575.857
5.354.416
116
5.575.857
5.221.460
115
5.575.857
5.190.156
114
5.575.857
5.398.337
112
5.516.857
5.465.292
111
5.516.857
5.014.315
107
5.516.857
4.966.605
105
5.007.484
103
5.516.857
5.477.857
5.002.811
103
5.477.857
5.107.679
103
5.477.857
5.057.556
103
5.477.857
5.057.556
102
71.323.548
61.843.667
108

Просечна бруто зарада је износила 48.452,00 динара.
У циљу рационалнијег пословања и штедње, почетком претходне године смо
умањивали планирану масу зарада и исплаћивали неже зараде. Са почетком сезоне
пољопривредних производа престали смо са смањењем просечне зараде, али се број
радника у предузећу смањио , тако да је и маса зарада била прилагођена новом броју
радника, и самим тим и нижа од планиране. Крајњи резултат свега овога је уштеда у
зарадама од готово 9.500.000 динара.
Крајем 2017.године смо са радницима потписали уговор о одложеној исплати
заосталих зарада, а током 2018 смо исплатили четри коначна дела зараде-дакле, две целе
зараде, и на тај начин у потпуности испоштовали одредбе споразума.
Зараде за 2018.годину су углавном исплаћиване одједном, крајем месеца. Закључно са
зарадом за децембар 2018.године, која је исплаћена у 2019.години, све зараде су исплаћене
на време, у складу са законом.
5.ПРЕГЛЕД ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2018.ГОДИНИ

У 2018.години није било инвестиција из наших средстава. Инвестиционо одржавање је
вршено изнад планираног обима због пресељења управе предузећа у нове просторије.
Поред тога, вршили сми о обнављање техничке опреме, као што су рампе, компјутери,
фискалне касе и сл. Редовно је вршено одржавање прилаза и платоа на пијацама на којима
газдујемо.
Изузев наведеног, за веће инвестиције нисмо имали средстава, тако да се све
планиране инвестиције одлажу за неку од наредних година.
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6. ПРЕГЛЕД ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2018.

Преглед потраживања
Потраживања од купаца.......................................................................2.532.846,00
Остала потраживања од запослених…….......................................... 1.386.107,00
Потраживања од државних органа и организација…...................... 1.340.678,00
Кредити и зајмови запослених................................................................443.967,00
Остала краткорочна потраживања из пословања.................................728.694,00
Укупно_________________________________________________ 6.290.576,00
Преглед потраживања направљен је на основу резултата редовног годишњег
пописа. У делу који се односи на потраживања од купаца се налазе потраживања која су
пренета из 2018.у 2019.годину, као и потраживања која су утужена, а чија реализација још
није извршена. Већи део ових потраживања, изузев утужених потраживања, је наплаћен у
јануару 2018.године.Остала потраживања од запослених се односе на потрошњу мобилних
телефона који су се у извесном периоду одбијали од другог дела зараде. Како се буду
исплаћивале заостале зараде , тако ће се и ова потраживања смањивати. Исто важи и за
потраживања по основу кредита и зајмова запослених. И ова пораживања су у директној
пропорцији са заосталим зарадама.

Преглед обавеза
Обавезе према добављачима ...............................................................44.153.359,00
Обавезе према оснивачу............................................................................793.075,00
Обавезе за подстицај пољопривреде...................................................10.073.406,00
Обавезе по основу разлике обрачунатих и пренетих пореза.................943.847,00
Обавезе према запосленима-краткорочне.......................................... 8.286.159,00
Обавезе према запосленима -дугорочне..............................................55.814.696,00
Обавезе по кредитима и позајмицама....................................................1.666.668,00
Краткорочна резервисања за инвестиције и обнову............................1.239.156,00
Остале краткорочне обавезе....................................................................4.446.612,00
Укупно_________________________________________________ 127.416.987,00

И даље појединачно највећа обавеза је обавеза према упошљеницима за заостале
зараде из претходног периода. По основу налога овлашћеног ревизора, а због потписаног
Споразума о начину и динамици исплате заосталих зарада са упошљеницима ЈП“Пијаца“Лесковац, ове обавезе су подељене на дугорочне и краткорочне. Краткорочне су оне које
по основу споразума доспевају на наплату током 2019.године, а дугорочне су оне које
доспавју наредних година.
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Обавезе према добављачима су регулисане добрим делом, али је као највећа
појединачна обавеза остала обавеза за градско грађевинско земљиште-реч је о обавези која
се не фактурише од 2013.године. Остале добављаче успевамо да измиримо на време,
укључујући и Пор Вернер и Вебер са којим смо потписали репрограм дуговања, и код ког,
уз редовне рачуне измирујемо и рате репрограма.
Обавезе према оснивачу и обавезе према Фонду за развој пољопривреде се односе
на уредбе према којима је ЈП“Пијаца“ била у обавези да одређени део својих прихода
уплати у буџет Града Лесковца, односно у Фонд за развој пољопривреде. Обе уредбе су
укинуте јануара 2013.године, а изнети подаци о дуговањима представљају само затечено
стање које је старије од 5 година.

7.АКТИВНОСТИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА

Током 2018. године Надзорни одбор је одржао девет седница на којима је разматрао
питања из своје надлежности.

8.ЗАКЉУЧАК

Током 2018.године ЈП“Пијаца“-Лесковац је снажно закорачило путем опоравка.
Први пут после низа година исказан је позитиван финансијски резултат, зараде су
исплаћиване редовно, смањен је број радника.
Створени су сви предуслови за даљи напредак предузећа, и на даље очекујемо веће
приходе него расходе, а надамо се и скромним инвестицијама. Као и до сада , основни
предуслов за развој предузећа ће остати добри односи и сарадња са оснивачем.

У Лесковцу, 28.02.2019.године

ЈП“ Пијаца“ – Лесковац
ДИРЕКТОР
Иван Миловац
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