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СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ОПИС РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТАВА И ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Основни извори финансирања ЈКП Бадњева из Неготина као предузећа за обављање
делатности пружање услуге грејања су текући приходи од те делатности. Корисницима
услуге грејања – купцима испостављају се месечни обрачуни на основу обрачуна грејања са
мерним уређајима. Обавеза купаца се састоји из два дела и то, варијабилног и фиксног.
Варијабилни део зависи од испоручене енергије и обрачунава се само у грејном периоду од
седам месеци, а фиксни део у периоду од дванаест месеци. На основу тога постоји
усклађеност између остварења прихода и трошкова. Од делатности грејања остварује се
највећи део прихода у грејној сезони, а и трошкови су највећи у грејном периоду због расхода
енергената. На основу обрачуна грејања са мерним уређајима и наплате варијабилног дела
остварују се усклађеност прихода и расхода у истом периоду.
Обезбезбеђена је могућност на основу уговора са три пословне банке о дозвољеном
прекорачења по текућем рачуну (OVERDRAFT кредит) ради очувања ликвидности. Износ
дозвољеног прекорачења је у једној банци пет милиона, у другој шест милиона и у трћој
десет милиона. У 2017.години добијен је и делимично реализован један динарски кредит од
36.534.150,00 динара са роком отплате 20.06.2019.године за финаснрање набавке енергената и
обртних средстава. Ова средства се користе на нивоу ЈКП Бадњева Неготин као предузећа, а
један део је конкретно за делатност пружања услуге грејања.
Корисници грејања – купци су правна и физичка лица који на основу испостављених
месечних обрачуна грејања врше уплату на пословне рачуне или на благајни предузећа и тако
се стичу срества за остварење прихода. Побољшана је наплата грејања до 98% наплате
потраживања. За неизмирене обавезе редовно се спроводе поступци принудне наплате
потраживања.
На основу изложеног види се да постоји усаглашеност остварења прихода и тошкова у
делатности пружања услуге грејања од стране ЈКП Бадњева Неготин.
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