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Анализа пословања ЈКП
града Ниша у 2009. години
Анализа извештаја о пословању ЈКП у 2009. години указује на дугогодишњу
праксу неодговорног руковођења предузећима и некоректног односа према корисницима
њихових услуга.
Иако послују са губитком, ЈКП редовно исплаћују врло високе зараде запослених, а
за покриће губитака траже повећање цена својих услуга.
То је идеална ситуација за неодговорно вођење предузећа, јер нема одговорности за
неекономско пословање а губитци ће се покрити повећањем цена услуга.
Са том праксом се мора престати!
Ако се траже економске цене, морају се поштовати и економски принципи
пословања, па ако предузеће послује са губитком, морају се смањити и зараде запослених.
Да је поштован тај принцип, извештаји о пословању ЈКП и 2009. години би сасвим
сигурно другачије изгледали.
Овако, сви су се трудили да прикажу губитке како би добили одобрење за повећање
цене својих услуга.
А све то ће платити они грађани Ниша који редовно измирују своје обавезе!?
Извештаје о пословању ЈКП у 2009. години карактеришу следећи показатељи:
•

•
•

Високи трошкови амортизације (поједина ЈКП су приказала трошкове
амортизације у износима и преко 100.000.000 динара), који су готово увек већи од
приказаног губитка у пословању, па су само по том основи предузећа улазила у
губитке.
Високи трошкови обезвређивања потрживања, који су по правилу били готово
увек већи од приказаних губитака предузећа.
Високи износи потраживања на дан 31.12.2009. годину, који су готово увек били
више пута већи од приказаних губитака.
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Наведени показатељи намећу отварање следећих питања:
•
•
•
•

Како се израчунавају трошкови амортизације и колико су реални приказани износи
амортизације?
Зашто је дошло до овако великих трошкова обезвређивања потраживања?
Да ли губитке због обезвређивања потраживања, која су углавном последица лошег
вођења предузећа, треба да покривају грађани који редовно измирују своје обавезе
према ЈКП?
Како наплатити потраживања на дан 31.12.2009. године, јер само наплатом 30 %
тих потраживања, предузећа би 2009. годину завршила са добитком.

Све наведено, указује да су цене услуга ЈКП у 2009. години биле економске и да би
увођењем економских принципа пословања, бољим управљањем, рационализацијом и
штедњом са тим ценама могли позитивно да послују и у 2010. години.
Предлажемо да формирате комисију за испитивање пословања ЈКП која су
пословала са губитком и да и представник Центра за заштиту потрошча ФОРУМ буде
члан те комисије.
Такође предлажемо да Градско веће предложи Скупштини града Ниша усвајање
одлуке којом се регулише начин исплате зарада запослених у ЈКП која раде са губитком.
Ниш, 28.04.2010.године
П Р Е Д С Е Д Н И К
Мр. Јован Јовановић, дипл.инг.
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