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ППСЛПВНЕ  АКТИВНПСТИ  ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТПЋА“ БЕПГРАД 
 

Истпријат и ппслпвне активнпсти предузећа 
 

ЈКП „Градска  шистпћа“  је  пснпвана 01.08.1884.  гпдине,  ппд  називпм „Служба  за 

изнпщеое  ђубрета  из  приватних  кућа  и  шищћеоа  септишких  јама“,  са  седищтем  на  

Великпј пијаци - данащои Студентски трг 17. Ппд садащоим називпм предузеће је 

регистрпванп кпд Привреднпг  суда  Тргпвинскпг  суда  у  Бепграду 1989.  гпдине,  а 

срединпм 2005.  гпдине  кпд Агенције  за  привредне  регистре  дана 16.06.2005.  гпдине 

ппд  завпдним  бр. 36197/2005,  са седищтем  у  ул.  Мије  Кпвашевића 4,  на  прпстпру 

званпм „Пипнир“,  на  теритприји  Опщтине Звездара – Бепград. Оснпвнa  делатнпст  

предузећа, je:  Изнпщеое и деппнпваое кпмуналнпг птпада и фекалних материја, 

сакупљаое рециклажа, прерада и балираое секундарних сирпвина, шищћеое и праое 

јавних ппврщина – щифра делатнпсти 3811. ЈКП „Градска шистпћа“, врщи  услуге  

изнпщеоа смећа  на  теритприји 11  градских  ппщтина,  и  тп:  Стари Град,  Палилула,  

Врашар,  Звездара,  Впждпвац,  Савски  венац,  Чукарица,  Ракпвица,  Нпви Бепград,  Земун  

и  Суршин,  и  на  ппдрушју  ппсебнп  насељених  места  Угринпвци (ппщтина Земун),  затим  

у насељима  Бешмен,  Бпљевци,  Јакпвп,  Петрпвшић  и  Прпгар (ппщтина  Суршин)  и  

Вищоица,  Великп  селп,  Сланци,  Падинска  Скела,  Бпрша,  Овша  и  Бесни  Фпк (ппщтина 

Палилула),  затим  у  насељу  Умка,  Руцка,  Велика  Мпщтаница,  Остружница  и  Пећани 

(ппщтина Чукарица). 

 

Делатнпст  предузећа  пбавља  се  специјалним  кпмуналним  впзилима - аутпсмећарима  

са рптп-пресама,  впзилима  за  бпшни  утпвар  и  двпнаменским  впзилима  за  пражоеое  

и праое  кпнтејнера.  За  пбављаое  шищћеоа  и  праоа  кпристе  се  аутпцистерне,  

аутпшистилице  и  специјалне  мащине  за  праое  и  пплираое  пещашких  зпна.  Ппсебним 

цистернама  се  врщи  шищћеое  и  пражоеое  септишких  јама.  ЈКП „Градска  шистпћа”  

распплаже  и  специјалним  впзилима  за  уклаоаое  и  сакупљаое  кабастпг  смећа,  

щута–  трансппртна  впзила,  аутпппдизаши,  рпл  кипери,  грајфери,  кап  и  индустријскпм  

и грађевинскпм механизацијпм за пптребе деппније. У ппследое време предузеће 

ппсебан акценат ставља на рециклажу  кпмппнената  кпмуналнпг  птпада,  прпграме  

развијаоа  јавне  свести  и пдгпвпрнпсти  у  управљаоу  птпадпм на теритприји града 

Бепграда. 

 

 

Прганизаципна структура предузећа 
 

Предузеће  је  прганизпванп  у  щест  сектпра:  Сектпр „Оператива“,  сектпр „Деппнпваоа 

и рециклаже кпмуналнпг птпада“, сектпр „Правних, кадрпвских и ппщтих ппслпва“,  

сектпр „Екпнпмских  ппслпва“,  сектпр „Кпмерцијалних  ппслпва“,  сектпр „Одржаваоа“  

кап и службе на Нивпу предузећа „Служба интерне ревизије“, служба „Управљаоа 
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прпјектима“, служба „Кпнтрпле јавних набавки“, служба „Управљаоа квалитетпм“ и 

служба „Управљаоа инфпрмаципним системпм“. 

 

Сектпр „Оператива“,  шини 12  ппгпна  пснпвне  делатнпсти,  и  тп:  Ппгпн  за  шищћеое,  

праое,  пдвпз  и  деппнпваое  смећа,  размещтених  на 10  Градских  ппщтина: Стари  

Град,  Звездара, Палилула,  Врашар,  Впждпвац,  Савски  Венац,  Нпви  Бепград,  Земун,  

Чукарица, Ракпвица; Ппгпн  пдвпза и деппнпваое фекалних материја, служба Гаражнп 

диспешерски ппслпви и служба експлпатације и нпрмираоа; служба урбанистишкп 

технишких ппслпва, служба екплпщке едукације и инфпрмисаоа и служба кпнтрпле 

ппврщина ппслпвнпг и стамбенпг прпстпра. 

 

Сектпр деппнпваоа и рециклаже кпмуналнпг птпада састпји се из службе Рециклаже и 

ппгпна за сакупљаое секундарних сирпвина и експлпатације „Деппнија“ и ппгпна за 

прикупљаое и прпмет секундарних сирпвина. 

 

Сектпр „Правних, кадрпвских и  ппщтих ппслпва“  сашиоен  је  пд  пет  служби и  тп:  

служба правних ппслпва, служба кадрпвских ппслпва, служба пбезбеђеоа, служба ппщтих 

ппслпва и служба безбеднпсти и здравља на раду. 

 

Сектпр „Екпнпмских  ппслпва“  се  састпји  из шетири  служби  и  тп:  служба  коигпвпдства,  

финансијска служба, служба прихпда, и служба плана, анализе и развпја.  

 

Сектпр „Кпмерцијалних  ппслпва“  шине шетири  службе, и тп:  служба  јавних набавки, 

кпмерцијална служба, магацинска служба и служба псигураоа впзила, лица и импвине. 

  

Сектпр „Одржаваоа“  сашиоавају три  службе,  и  тп:  Служба  пдржаваоа  впзила,  

мащина и ппмагала за рад,  технишкп развпјна служба и служба дефинисаоа квалитета. У 

пквиру Службе пдржаваоа впзила, мащина и  ппмагала  за  рад  налазе  се  следећа  

пдељеоа: пдељеое  кпмпјутерске  дијагнпстике, пдељеое  аутпмеханишара,  пдељеое  

мащинске  припреме,  пдељеое  аутпелектришара, пдељеое аутпбравара – аутплимара, 

пдељеое аутплакирера, пдељеое пправки кпнтејнера и пдељеое  за  пдржаваое  

мащина  и  инсталација и пдржаваоа аутпгума.  Технишкп развпјну службу шине два 

пдељеоа: пдељеое  кптларнице,  пдељеое  за пдржаваое  грађевинске  механизације и 

служба дефинисаоа квалитета. 
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СЛУЖБА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ 

ПОГОН ЗА ЧИШЋЕЊЕ, 

ПРАЊЕ, ОДВОЗ И 

ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА 

ПОГОН ОДВОЗА И 

ДЕПОНОВАЊА ФЕКАЛНИХ 

МАТЕРИЈА 

 

СЛУЖБА ГАРАЖНО- 

ДИСПЕЧЕРСКИХ 

ПОСЛОВА 

СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА 

ВОЗИЛА, МАШИНА И 

ПОМАГАЛА ЗА РАД 

Одељење 

компјутерске 

дијагностике 

Одељење 

аутомеханичара 

Одељење машинске 

припреме 

Одељење 

аутоелектричара 

Одељење аутобравара - 

аутолимара 

Одељење 

аутолакирера 

Одељење оправки 

контејнера 

Одељење за одржавање 

машина и инсталација 

ТЕХНИЧКО РАЗВОЈНА 

СЛУЖБА 

Одељење котларице и 

парних инсталација 

Одељење за одржавање 

грађевинске механизације 

СЕКТОР 

ОДРЖАВАЊА 

СЕКТОР  ПРАВНИХ, 

КАДРОВСКИХ  И 

ОПШТИХ ПОСЛОВА 

СЛУЖБА ПРАВНИХ 

ПОСЛОВА 

СЛУЖБА ОПШТИХ 

ПОСЛОВА 

СЛУЖБА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Одељење друштвеног 

стандарда 

СЛУЖБА КАДРОВСКИХ 

ПОСЛОВА 

 

СЕКТОР 

ЕКОНОМСКИХ 

ПОСЛОВА 

СЛУЖБА 

КЊИГОВОДСТВА 

ФИНАНСИЈСКА 

СЛУЖБА 

СЛУЖБА ПРИХОДА 

КОМЕРЦИЈАЛНА 

СЛУЖБА 

СЛУЖБА ПЛАНА, 

АНАЛИЗЕ И 

РАЗВОЈА 

СЛУЖБА УРБАНИСТИЧКО-

ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА 

 

Одељење 

грађевинских послова 

СЕКТОР 

ОПЕРАТИВЕ 

 

СЛУЖБА 

БЕЗБЕДНОСТИ И 

ЗДРАВЉА НА РАДУ 

СЕКТОР 

КОМЕРЦИЈАЛНИХ 

ПОСЛОВА 

МАГАЦИНСКА 

СЛУЖБА 

Одељење набавке  

ауто-делова и услуга 

СЛУЖБА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 

И НОРМИРАЊА 

Одељење експлоатације  

Одељење нормирања 

СЛУЖБА 

ДЕФИНИСАЊА 

КВАЛИТЕТА 

СЛУЖБА ИНТЕРНЕ 

РЕВИЗИЈЕ 

СЛУЖБА КОНТРОЛЕ 

ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ И 

СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА  

Одељење аналитике, надзора 

и праћења возила 

СЛУЖБА УПРАВЉАЊА 

ПРОЈЕКТИМА 

СЛУЖБА КОНТРОЛЕ 

ЈАВНИХ НАБАВКИ 

СЕКТОР  ДЕПОНОВАЊА 

И РЕЦИКЛАЖЕ 

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

СЛУЖБА  

РЕЦИКЛАЖЕ 

ПОГОН ЗА ПРИКУПЉАЊЕ 

И ПРОМЕТ 

СЕКУНДАРНИХ 

СИРОВИНА 

 

ПОГОН САКУПЉАЊА 

СЕКУНДАРНИХ 

СИРОВИНА И 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 

ДЕПОНИЈА 

 

Одељење одржавања 

ауто гума 

СЛУЖБА УПРАВЉАЊА 

КВАЛИТЕТОМ 

СЛУЖБА УПРАВЉАЊА 

ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМОМ 

Одељење контроле 

квалитета возила 
Одељење контроле 

вршења услуга 

СЛУЖБА ЕКОЛОШКЕ 

ЕДУКАЦИЈЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

 

Одељење контроле 

површина пословног и 

стамбеног простора 

СЛУЖБА ОСИГУРАЊА 

ВОЗИЛА, ЛИЦА И 

ИМОВИНЕ 

ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА 
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ППСЛПВАОЕ ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТПЋА“ У 2014. ГПДИНИ 
 

Финансијски ппказатељи у 2014. гпдини 
 
Финсијски ппказатељи за 2014. гпдину. 

Бр. 
кпнта 

П п и с 
Пстваренп 

2013. 
План 
2014. 

Пстваренп 
2014. 

Индекс 
6/4 

Индекс 
6/5 

1 2 3 4 5 6 7 

    РАСХПДИ              

50  НАБАВНА ВРЕДНПСТ ПРПДАТЕ РПБЕ 20.513 0 3.310 16,1   

501  Набавна вреднпст прпдате рпбе 20.513 0 3.310 16,1   

51  ТРПШКПВИ МАТЕРИЈАЛА 828.951 1.129.150 796.650 96,1 70,6 

510  Набавка материјала     19.295     

511  Трпщкпви материјала за израду 231.454 407.630 135.116 58,4 33,1 

512  Трпщкпви псталпг материјала (режијскпг) 122.268 113.020 42.396 34,7 37,5 

513  Трпщкпви гприва и енергије 475.229 608.500 476.860 100,3 78,4 

514 Трпщкпви резервних делпва     122.983     

52 
 ТРПШКПВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 
ПСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХПДИ 

2.187.443 2.579.088 2.501.830 131,8 111,8 

520  Трпщкпви зарада и накнада зарада (брутп) 1.686.669 1.724.863 1.689.695 100,2 98,0 

521 
 Трпщкпви ппреза и дппринпса на зараде и 
накнаде зарада на терет ппслпдавца 

310.067 313.718 317.868 102,5 101,3 

522  Трпщкпви накнада пп угпвпру п делу   600     
 

524 
 Трпщкпви накнада пп угпвпру п 
привременим и ппвременим ппслпвима 

  383.000 326.031   184,8 

525 
 Трпщкпви накнада физишким лицима пп 
пснпву псталих угпвпра 

190     
 

  

526 
 Трпщкпви накнада шланпвима управнпг и 
надзпрнпг пдбпра 

3.096 
2.407 

2.087 67,4 86,7 

529  Остали лишни расхпди и накнаде 187.421 154.500 596.442 88,7 107,5 

53  ТРПШКПВИ ПРПИЗВПДНИХ УСЛУГА 1.014.755 652.095 596.442 58,8 91,5 

531  Трпщкпви трансппртних услуга 51.776 51.450 26.795 51,8 52,1 

532  Трпщкпви услуга пдржаваоа 46.278 147.790 42.460 91,7 28,7 

533  Трпщкпви закупнина 932 2.300 891 95,6 38,7 

534  Трпщкпви сајмпва 186     
 

  

535  Трпщкпви рекламе и прппаганде     1.125     

539  Трпщкпви псталих услуга 915.583 450.555 525.171 57,4 116,6 

54 
 ТРПШКПВИ АМПРТИЗАЦИЈЕ И 
РЕЗЕРВИСАОА 

456.415 430.500 635.374 139,2 147,6 

540  Трпщкпви ампртизације 456.415 430.500 466.768 102,3 108,4 

545 
 Резервисаоа за накнаде и друге 
бенефиције заппслених 

  
  

86.136     

549  Остала дугпрпшна резервисаоа     82.470     

55  НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРПШКПВИ 226.461 212.900 146.603 64,7 68,9 

550  Трпщкпви непрпизвпдних услуга 85.602 147.600 21.679 25,3 14,7 

551  Трпщкпви репрезентације 2.230 4.000 1.500 67,3 37,5 

552  Трпщкпви премија псигураоа 7.704 21.500 6.556 85,1 30,5 

553  Трпщкпви платнпг прпмета 4.182 3.000 8.185 195,7 272,8 

554  Трпщкпви шланарина 4.870 3.000 4.972 102,1 165,7 
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Бр. 
кпнта 

П п и с 
Пстваренп 

2013. 
План 
2014. 

Пстваренп 
2014. 

Индекс 
6/4 

Индекс 
6/5 

555  Трпщкпви ппреза 12.223 10.000 18.455 151,0 184,6 

559  Остали нематеријални трпщкпви 109.650 23.800 85.256 77,8 358,2 

56  ФИНАНСИЈСКИ РАСХПДИ 97.503 58.000 80.042 82,1 138,0 

561 
 Финансијски расхпди из пднпса са псталим 
ппвезаним правним лицима 

  
  

2.301     

562  Расхпди камата 89.045 45.000 35.390 39,7 78,6 

563  Негативне курсне разлике 4   7.920 
 

  

564 
 Расхпди пп пснпву ефеката валутне 
клаузуле 

6.931 
13.000 

34.255 494,2 263,5 

569  Остали финансијски расхпди 1.523   176 11,6   

57  ПСТАЛИ РАСХПДИ 29.813 25.000 21.578 72,4 86,3 

570 
 Губици пп пснпву расхпдпваоа и прпдаје 
нематеријалних улагаоа, некретнина, 
ппстрпјеоа и ппреме 

6.249 

  

3.165 50,6   

574  Маокпви 492   385 78,3   

576 
 Расхпди пп пснпву директних птписа 
пптраживаоа 

10.601 
20.000 

7.337 69,2 36,7 

577 
 Расхпди пп пснпву расхпдпваоа залиха 
материјала и рпбе 

10 

 

2.508 
 

  

579  Остали неппменути расхпди 12.461 5.000 8.183 65,7 163,7 

58 
 РАСХПДИ ПП ПСНПВУ ПБЕЗВРЕЂЕОА 
ИМПВИНЕ 

605.373 467.233 592.302 97,8 126,8 

584  Обезвређеое залиха материјала и рпбе     9.593     

585 
 Обезвређеое пптраживаоа и краткпрпшних 
финансијских пласмана 

605.016 467.233 582.709 96,3 124,7 

589  Обезвређеое пстале импвине 357     
 

  

59 
 ГУБИТАК ППСЛПВАОА КПЈЕ СЕ 
ПБУСТАВЉА 

6.806 
 

20.039 294,4   

591 
 Расхпди, ефекти прпмене рашунпвпдствених 
пплитика и исправке грещака из ранијих 
гпдина 

6.806 
 

20.039 294,4   

599 Пренпс расхпда  (УКУПНП РАСХПДИ) 5.474.033 5.553.966 5.394.170 98,5 97,1 

61 
 ПРИХПДИ ПД ПРПДАЈЕ ПРПИЗВПДА И 
УСЛУГА 

5.171.478 5.470.121 5.465.691 105,7 99,9 

610 
 Прихпди пд прпдаје прпизвпда и услуга 
матишним и зависним  

 1.190.176 
  

1.224.921  102,9   

612 
 Прихпди пд прпдаје прпизвпда и услуга на 
дпмаћем тржищту 

233.348 5.470.121  292.777 125,5 5,4 

614 
Прихпди пд прпдаје прпизвпда и услуга на 
дпмаћем тржищту 

 3.747.954 
  

3.947.993 105,3    

64 
 ПРИХПДИ ПД ПРЕМИЈА, СУБВЕН, 
ДПТАЦИЈА, ДПНАЦИЈА И СЛ. 

69.097 65.000 66.267 95,9 101,9 

640 
 Прихпди пд премија, субвенција, дптација и 
ппвраћаја ппреских дажбина 

69.097 65.000 2.744 4,0 4,2 

641  Прихпди пп пснпву услпвљених дпнација     63.523     

65  ДРУГИ ППСЛПВНИ ПРИХПДИ 768 
 

2.310 300,8   

652  Прихпди пд тантијема и лиценцних накнада     2.310     

659  Остали ппслпвни прихпди 768 

 

  0,0   

66  ФИНАНСИЈСКИ ПРИХПДИ 192.778 45.000 237.325 123,1 527,4 

661 
 Финансијски прихпди пд псталих ппвезаних 
правних лица 

  
  

58.569     
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У 2014. гпдини укупни прихпди пстварени су у изнпсу пд 6.011.437 хиљада динара, а 
укупни расхпди у изнпсу пд 5.394.170 хиљада динара. На пснпву исказаних прихпда и 
расхпда предузећа у ппслпвнпј 2014. гпдини пстварена је дпбит пре пппрезиваоа у изнпсу 
пд 617.267 хиљаде динара, щтп представља ппвећаое у пднпсу на 2013. гпдину за 584.253 
хиљада динара. 
 
Пп пдбитку ппреза на дпбит, у изнпсу пд 91.455 хиљада динара, нетп дпбит у изнпсу пд 
525.812 хиљада динара ће бити расппређена у складу са инструкцијама дпбијеним пд 
стране псниваша. 
 
 

  

Бр. 
кпнта 

П п и с 
Пстваренп 

2013. 
План 
2014. 

Пстваренп 
2014. 

Индекс 
6/4 

Индекс 
6/5 

662  Прихпди пд камата 182.989 40.000 178.159 97,4 445,4 

663  Ппзитивне курсне разлике 433   1 0,2   

664 
 Прихпди пп пснпву ефеката валутне 
клаузуле 

  
  

13     

669  Остали финансијски прихпди 9.356 5.000 583 6,2 11,7 

67  ПСТАЛИ ПРИХПДИ 32.457 30.000 23.031 71,0 76,8 

674  Вищкпви 565   579 102,5   

676 
 Прихпди пп пснпву ефеката угпвпрене 
защтите пд ризика 

811 
 

    

677  Прихпди пд смаоеоа пбавеза 1.708      

678 
 Прихпди пд укидаоа дугпрпшних 
резервисаоа 

  
  

      

679  Остали неппменути прихпди 29.373 30.000 22.452 76,4 74,8 

68 
 ПРИХПДИ ПД УСКЛАЂИВАОА ВРЕДНПСТИ 
ИМПВИНЕ  

  209.941     

685 
 Прихпди пд ускланиваоа вреднпсти 
пптраживаоа и краткпрпшних финансијских 
пласмана 

  

  

209.941     

69 
 ДПБИТАК ППСЛПВАОА КПЈЕ СЕ 
ПБУСТАВЉА И ПРЕНПС ПРИХПДА 

40.469 
 

6.872 17,0   

691 
 Прихпди, ефекти прпмене 
рашунпвпдствених пплитика и исправке 
грещака из ранијих гпдина 

40.469 

 

    

692 
Прихпди пп пснпву исправке грещака из 
ранијих гпдина кпја нису материјалнп 
знашајна 

  
  

6.872     

699 Пренпс прихпда (УКУПНП ПРИХПДИ) 5.507.047 5.610.121 6.011.437 109,2 107,2 

  ДПБИТ 33.014 56.155 617.267 
 

 

  ГУБИТАК           

  ппрез на дпбит -357 5.616 91.455   

  ДПБИТ за расппделу 33.371 50.540 525.812   
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Прихпди предузећа у 2014. гпдини 
 
 
 
У структури укупних прихпда у 2014. гпдини, кпји изнпсе 6.011.437 хиљада динара, 

прихпди пд привреде и устанпва су 2.177.065 хиљада динара, прихпд пд станпвнищтва 

(Инфпстан – систем пбједиоене наплате) изнпси 1.973.035 хиљада динара. Прихпди пд 

града за шищћеое и праое јавних ппврщина 1.224.921 хиљада динара. Прихпди пд 

прпдаје секундарних сирпвина 80.989 хиљада динара. У пднпсу на 2013.гпдину прихпди 

су увећани за 504.390 хиљада динара, щтп је вище за 9,2 %. Увећаое прихпда је резултат 

увећаоа цене услуга изнпщеоеоа кпмуналнпг птпада пд 1. маја 2014. гпдине за 7,5 %, 

увећаоа цена услуга шищћеоа и праоа јавних ппврщина, кап и уклаоаоа дивљих 

деппнија пд 1. јануара 2014. гпдине за 5,5 %, ппвећаое пбухвата ппврщина за 1,1 %, кап и 

ппвећаоа прихпда пп пснпву прпдаје секундарних сирпвина за 11%. 

 

У  2014. гпдини, дпщлп је дп знатнпг ппвећаоа прихпда пд камата за неплаћеое услуге и 

услуге плаћене са закащоеоем у изнпсу пд 178.159 хиљада динара, јер је предузеће пд 

септембра месеца 2014. гпдине ппшелп са пбрашунпм камата на дпцоу. 

 

Прпменпм рашунпвпдствених пплитика, а у складу са преппрукпм псниваша п 

усаглащаваоу рашунпвпдствених пплитика, дпщлп је дп прпмене нашина приказиваоа 

расхпда и прихпда пп пснпву исправке вреднпсти. Кап резултат прпмене рашунпвпдствене 

пплитике пстварени прихпди пп пснпву укидаоа исправки вреднпсти изнпсе  209.941 

хиљада динара (наплаћена пптраживаоа кпја су била на исправци вреднпсти). 

 

 

 

Расхпди предузећа у 2014. гпдини 
 

У структури укупних расхпда у 2014. гпдини, кпји изнпсе 5.394.170 хиљада динара, 

највећим делпм расхпди се пднпсе на зараде, накнаде зарада и угпвпри пп пснпву 

привременим и ппвремених ппслпва у изнпсу пд 2.501.803 хиљада динара щтп шини 

46,4%, трпщкпви материјала у изнпсу пд 796.650 хиљада динара щтп је 14,8% у пднпсу на 

укупне трпщкпве, и трпщкпви пбезвређеоа импвине у изнпсу пд 592.302 хиљада динара 

щтп је 11% у пднпсу на укупне трпщкпве. 

 

Трпщкпви материјала су реализпвани на нивпу пд 70,6% у пднпсу на план за 2014. гпдину, 

у изнпсу пд 796.650 хиљада динара. Збпг дпследнпсти спрпвпђеоа закпна п јавним 

набавкама и дугпг прпцеса спрпвпђеоа јавних набавки дпщлп је дп маоег пбима 

реализације јавних набавки щтп се директнп пдразилп на трпщкпве материјала и услуга, 

кпји се пднпсе на трпщкпве везане за резервне делпве и гпривп за впзила за пбављаое 

делатнпсти. Збпг прпмене кпнтнпг пквира дпщлп је дп раздвајаоа евидентираоа 
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трпщкпва кпји се пднпсе на резервне  делпве за впзила за пбављаое делатнпсти и 

трпщкпва псталих материјала за пбављаое делатнпсти. У пднпсу на план, пстварени 

трпщкпви резервних делпва и трпщкпви псталпг материјала за пбављаое делатнпсти су 

реализпвани у изнпсу пд 63,3%. 

 

Трпщкпви зарада и накнада зарада за 2014. гпдину приказани су у изнпсу пд 2.501.830 

хиљада динара и на нивпу су пд 97% у пднпсу на план за 2014. гпдину. Од 1.јула 

2014.гпдине предузеће је ппшелп да директнп, без ппсредника, ангажује дпдатну радну 

снагу, и трпщкпви пп пвпм пснпву се евидентирају на групи кпнта 524 -  Трпщкпви накнада 

пп угпвпру п привременим и ппвременим ппслпвима. Дп јула месеца 2014.гпдине, пви 

трпщкпви су били евидентирани на групи кпнта 53 – Трпщкпви прпизвпдних услуга. Пп 

пснпву директнпг ангажпваоа радника на привременим и ппвременим ппслпвима, кап и 

смаоеоем брпја заппслених на привременим и ппвременим ппслпвима пстварене су 

ущтеде у тпку 2014. гпдине у изнпсу пд 56.969 хиљада динара у пднпсу на план за 2014. 

гпдину. 

 

Остварене су ущтеде у пднпсу на план на трпщкпвима трансппртних услуга у изнпсу пд 

24.655 хиљада динара, и пднпсе се на трпщкпве мпбилних телефпна, GPS уређаја и 

трпщкпве ПТТ услуга.  

 

Трпщкпви псталих услуга највећим делпм шине трпщкпви услуга пбједиоене наплате ЈКП 

„Инфпстан“, кпји су за 90% већи у пднпсу на претхпдну гпдину, збпг ппвећаоа цене услуге 

Система пбједиоене наплате. 

 

У складу са рашунпвпдственпм пплитикпм у 2014.гпдини, изврщенп је резервисаое за 

птпремнине за пензије и за судске сппрпве кпји се впде прптив ЈКП „Градска шистпћа“ у 

изнпсу пд 168.606 хиљада динара. 

 

Кпд финансијских расхпда, расхпди камата пп пснпву кредита за набавку впзила и 

кпнтејнера су маои у пднпсу на план за 9.610 хиљада динара, а у пднпсу на прпщлу 

гпдину су маои за 53.655 хиљада динара, јер предузеће није кпристилп краткпрпшне 

кредите за ликвиднпст, кап претхпдних гпдина. Кап резултат пада вреднпсти динара у 

пднпсу на еурп (€) на крају 2014. гпдине, расхпди пп пснпву ефеката валутне клаузуле и 

курсних разлика, увећани су за 21.255 хиљада динара у пднпсу на план, а  27.324 хиљаде 

динара у пднпсу на 2013. гпдину. 

 

Расхпди пп пснпву исправке вреднпсти пптраживаоа, маои су у пднпсу на 2013. гпдину, 

збпг прпмене рашунпвпдстене пплитике у нашину пбрашуна исправке вреднпсти. Прпмена 

се пднпси на пбезвређеое пптраживаоа старијих пд 365 дана у пднпсу на датум валуте и 

прпцена мпгућнпсти наплате, дпк се у 2013. гпдини пбезвређеое пбрашунавалп на 

пптраживаоа старија пд 60 дана. 
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Наплата пптраживаоа пд купаца се јавља кап стални прпблем, а ппгптпвп пптраживаоа 

пд привредних субјеката збпг неликвиднпсти истих. Велики брпј привредних субјеката је у 

ппступку стешаја, ликвидације или је брисан из регистра АПР-а. ЈКП „Градска шистпћа“, је 

на дан 31.12.2014. гпдине, искоижила пптраживаоа пд 413 купаца, брисаних из регистра 

Агенције за привредне регистре у укупнпм изнпсу пд 105.318 хиљада динара. Ппменута 

пптраживаоа су ранијих гпдина евидентирана на исправци вреднпсти пптраживаоа и 

теретила расхпде претхпдних гпдина, а у билансу успеха у пквиру ппзиције псталих 

расхпда. 

 

 

 

Фактурисанп и наплаћенп у 2014. гпдини 
 

Укупнп фактурисане услуге са ПДВ-пм и наплаћене у перипду пд 01.01. дп 31.12.2014, 

приказане су у следећпј табели: 

 

 

КУПЦИ 2014 

фактурисанп у 
перипду пд 

01.01.2014. дп 
31.12.2014. 

наплаћенп у 
перипду пд 

01.01.2014. дп 
31.12.2014. 

% 
наплате 
у 2014. 

Купци пснпвне делатнпсти 2.287.543.005,91 2.183.899.833,65 95,47 

Ппвезана правна лица 322.054.894,09 224.497.136,84 69,71 

Матишна правна лица 1.376.710.175,13 1.185.967.367,94 86,15 

Инфпстан(СОН)* 2.113.419.020,69 2.000.591.365,84 94,66 

УКУПНП КУПЦИ 6.099.727.095,82 5.594.955.704,27 91,72 
*Без субвенција и камата 

 

 

 

 

Кпд наплате пптраживаоа, укљушена су и наплаћена пптраживаоа из ранијих гпдина.  

 

Кпд наплате из бучета града Бепграда за услуге шищћеоа и праоа изврщене тпкпм 

2014. гпдине, у перипду пд 01.01.2014. дп 31.12.2014. је наплаћенп 871.207 хиљада 

динара, а за услуге изврщене у 2013. гпдини, је у 2014. гпдини, наплаћенп 300.000 хиљада 

динара. 

 

Истп такп, ЈКП „Градска шистпћа“ је у пквиру санације пдлагалищта птпада на теритприји 

града Бепграда, уклаоала дивље деппније са  јавних, неуређених и других ппврщина на 
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разним лпкацијама, и  у тпку 2014. гпдине, изврщила и наплатила прекп бучета града 

Бепграда, услуге у вреднпсти 14.760 хиљада динара. 

 

Пбавезе предузећа у 2014. гпдини 
 

Табела задуженпсти кпд банака        
Ред. 
Бр. 

Назив банке или другпг 
правнпг лица 

Изнпс задужеоа 
(у динарима) 

Рпк враћаоа Наппмена 

1.  Banca Intesa 275.743.795,99 
7 гпдина 

(14.03.2018.) 

Набавке 
кпмуналних 

впзила 

2.  HYPO Banka 559.961.865,00 
7 гпдина 

(24.01.2019.) 

Набавка 
ппдземних 
кпнтејнера 

3.  Кпмерцијална банка 0,00 
1 гпдина 

(22.02.2015.) 

Краткпрпшни 
кредит за 

ликвиднпст 
Остатак дуга 835.705.660,99  

 
 

 
Обавеза према дпбављашима на дан 31.12.2014. гпдине изнпсе 216.045 хиљада 

динара, щтп је у пднпсу на исти перипд у 2013. гпдину, када су пбавезе изнпсиле 340.843 
хиљадe динара, маое за 36,7%. На дан 31.12.2014.гпдине пбавезе према псталим 
ппвезаним правним лицима у земљи изнпсе 73.242 хиљада динара (највећим делпм 
пднпсе се на пбавезе према ЈКП „Инфпстан“ за услуге пбједиоене наплате), пбавезе 
према дпбављашима у земљи изнпсе 142.803 хиљада динара. 

 

 

Инвестиципна улагаоа и улагаоа у заштиту живптне средине предузећа у 
2014. гпдини 
 
 
ЈКП „Градска шистпћа“ свпју пснпвну делатнпст пбавља у циљу защтите живптне средине. 

Реализпване инвестиције, кап щтп су набавка кпмуналних впзила за пднпщеое смећа су 

највећа инвестиција у циљу защтите живптне средине. Истп такп, набавке судпва за 

пдлагаое кпмуналнпг птпада разлишитх запремина, набављане у тпку 2014. гпдине имале 

су кап резултат ппвећаоа нивпа защтите живптне средине. Нещтп вище п акцијама и 

активнпстима у циљу защтите живптне средине биће дате даље у тексту извещтаја. 

 

Реализпване инвестиције ЈКП „Градска Чистпћа“ у 2014. гпдини изнпсе 79.863 хиљаде 

динара. Већи деп инвестиција се пднпси на набавку кпмуналних впзила са преспм за 

пднпщеое кпмуналнпг птпада. Набавка кпмуналних впзила ппкренута је у претхпдпм 
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перипду тј. у 2013. гпдини, а реализпвана је у 2014. гпдини. Предузеће је инвестиралп у 

набавку 3.076 кпмада ПВЦ  судпва за пдлагаое кпмуналнпг птпада запремине 240 литара 

и у тпку гпдине реализпвана је набавка судпва за пдлагаое кпмуналнпг птпада  

запремине 3,2 m3. 

 
     Табела - реализпване инвестиције у  2014. гпдини 

Р.бр. ВРСТА ИНВЕСТИЦИПНПГ УЛАГАОА УКУПНП (РСД) 

1 Четири кпмунална впзила за изнпщеое кпм.птп.-преса22 m3 54.000.000 

2 Судпви за пдлагаое кпмуналнпг птпада 240 L 8.028.360 

3 Кпнтејнери 3,2 m3 (папир, метал, пвц, стаклп) кпл. 52 5.331.040 

4 Рашунарска ппрема 1.754.440 

5 Мерни и кпнтрплни апарат (дијагнпстишки уређај) 1.200.000 

6 Деп рашунарске ппреме за дијагнпстику впзила 178.500 

7 Опрема за фиксну телефпнију 360.124 

8 Мптпрна кпса 65.500 

9 Пулт пд гранитне плпше са инпкс стубпм 35.000 

10 Куппвина коига за библиптеку предузећа  80.984 

11 Кухиоски намещтај 400.320 

12 Клима уређаји 70.800 

 
УКУПНА ИНВЕСТИЦИПНА УЛАГАОА: 71.505.068 

 
 

Улагаоа предузећа у ремпнт и пдржаваое у 2014. гпдини изнпси  8.358 хиљаде динара, и 

већим делпм се пднпси на сервисираое и ппправку кпмуналних впзила за пднпщеое 

кпмуналнпг птпада. 

 
 
   Табела инвестиципнпг пдржаваоа пснпвних средстава у 2014. гпдини 

Р.бр. ИНВЕСТИЦИПНП ПДРЖАВАОЕ УКУПНП (РСД) 

1 Генерални ремпнт дпоег ппстрпјеоа булдпжера (Catepilar) 2.331.564 

2 Ремпнт мащине за праое MOBI DICK 1.918.408 

3 Ремпн мптпра аутпшистилице 558.664 

4 Ремпнт аутп цистерни 514.317 

5 Рекпнструкција гараже (хидрпизплација) 3.035.247 

 
УКУПНА УЛАГАОА ЗА ПДРЖАВАОЕ: 8.358.200 

 
Прпцеоена вреднпст ппкренутих нереализпваних инвестиција, набавки у 2014. гпдини 

изнпси 153.825 хиљаде динара, и већим делпм планиране инвестиције се пднпсе на 

набавку впзила за деппнпваое кпмуналнпг птпада, и тп два впзила за изнпщеое смећа 22 

m3 и два трансппртна впзила тпварнпг сандука 10 m3, два кпмада сампхпдних шистилица и 

6 кпмада дизалица за пптребе пражоеоа ппдземних кпнтејнера.  Деп инвестиција је 

планиран за набавку кпнтејнера запремине 1,1 m3 кап и за сервисираое ппстпјећих 

грађевински мащина, кап и услуге ремпнта и сервисираоа грађевнских мащина. 
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Табела ппкренутих нереализпваних инвестиција у 2014. гпдини 

Р.бр. Бр.захтева ППКРЕНУТЕ (НЕРЕАЛИЗПВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ) НАБАВКЕ 
ПРПЦЕОЕНА 

ВРЕДНПСТ 

1 13/166 Впзилп за изнпщеое смећа преса 22 m3 27.600.000,00 

2 13/624 Метални кпнтејнери 1,1 m3 20.500.000,00 

3 13/702 Дизалица за ппдземне кпнтејенере за уградоу на впзила  15.000.000,00 

4 13/958 Услуге ппправки и сервисираоа грађевинских мащина 3.125.000,00 

5 13/1123 Сампхпдна шистилица запремине спремника 4 m3 37.000.000,00 

6 13/1124 Трансппртнп впзилп запремине тпварнпг сандука 10 m3 18.200.000,00 

7 13/1125 Впзилп за изнпщеое смећа преса 22 m3 32.400.000,00 

  
УКУПНА ПРПЦЕОЕНА ВРЕДНПСТ: 153.825.000,00 

 
 
 

Физички пбим извршених услуга 
 

Услуге изнпшеоа кпмуналнпг птпада 
 
 
Градскп ппдрушје (11 ппщтина) и пдређенпг дела приградских насеља са кпјих се изнпси 

кпмунални птпад (кућни и кабасти), је тпкпм 2014. гпдине бип ппдељен на 118 камипн 

блпкпва у прпсеку (1 впзилп, 1 впзаш, 3 радника и пдређени брпј улица), 17 интервентних 

камипн блпкпва и 4 бпшна утпвара (1 впзилп и 1 впзаш). 

 

Реализација услуга се врщи прикупљаоем кпмуналнпг птпада из надземних судпва за 

пдлагаое капацитета 1,1m3 и 3,2m3 и ппдземних кпнтејнера капацитета 3m3 и 5m3, изузев 

једнпг блпка са пластишним кесама и два кпмбинпвана блпка (кпнтејнери и пластишне 

кесе) на ппдрушју ппщтине Стари град, а мерна јединица услуга изнпщеоа смећа 

изражава се у квадратним метрима m2 ппслпвнпг и стамбенпг прпстпра. 
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Табела пстваренпг физичкпг пбима услуга у m2 

Ред. 
бр. 

 
ВРСТА КПРИСНИКА УСЛУГА 

Пстваренп у m2 Пстваренп у m2 
Индекс  

2014/2013 1.1.-31.12.2013. 1.1.-31.12.2014. 

1. УКУПНО: ПРИВРЕДА 163.522.099 165.430.662 101,17 

2. УКУПНО: ДОМАЋИНСТВА, СТР и СТЗ 401.426.165 405.469.832 101,01 

а 
Изнпщеое кпмуналнпг птпада  кпд 

дпмаћинстава 
394.891.522 399.238.869 101,10 

б Изнпщеое кпмуналнпг птпада кпд СТР и СТЗ 6.534.643 6.230.963 95,35 

 
УКУПНП: ПРИВРЕДА И ДПМАЋИНСТВА, СТР И 

СТЗ 
564.948.264 570.900.494 101,05 

 
 

Физишки пбим на услугама изнпщеоа кпмуналнпг птпада израженпг у квадратним 

метрима ппслпвнпг и стамбенпг прпстпра је у ппрасту за 1,05 % и тп: кпд дпмаћинстава за 

1,10% и кпд привреде за 1,17%,  дпк је пад забележен кпд СТР и СТЗ за 4,65% у пднпсу на 

исти перипд из претхпдне гпдине.  

 

Месешна ппврщина стамбених пбјеката из кпјих је изнпщен кпмунални птпад тпкпм 

2014. гпдине је изнпсила: кпд дпмаћинстава 33.411.580 м2, СТР и СТЗ 507.648 м2 и 

привредних пбјеката 13.911.177м2. 

 

Тпкпм 2014. гпдине смеће се изнпсилп из 619.821 стамбених пбјеката (дпмаћинства), 

14.393 пбјекта мале привреде (СТР, СЗР) и 11.538 привредних и других предузећа и 

устанпва. 

 

 

 

 

Услуге чишћеоа, праоа и уклаоаое дивљих деппнија 

 

Остварени физишки пбим шищћеоа, праоа јавних ппврщина и уклаоаое дивљих деппнија 

за перипд пд 01.01. дп 31.12.2014. гпдине, даје се у следећем табеларнпм прегледу: 
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МЕСЕЦ 
ЧИШЋЕОЕ 

m² 
РЕДПВНП ПРАОЕ 

m² 
ЗИМСКП ПРАОЕ 

m² 
ПДНЕТП СМЕЋА 

t 

јануар 226.094.627 0 22.668.387 33.157 

фебруар 209.930.181 0 38.520.994 33.263 

март 228.758.353 0 60.829.543 39.194 

април 226.652.784 61.747.289 0 38.136 

мај 227.210.574 41.244.345 0 37.319 

јун 208.483.311 36.790.337 0 37.826 

јул 220.674.191 47.555.869 0 42.720 

август 212.822.662 46.729.424 0 43.220 

септембар 211.619.435 50.766.805 0 40.357 

пктпбар 227.156.093 52.734.039 0 40.374 

нпвембар 207.605.210 21.777.136 19.049.912 35.887 

децембар 214.491.159 0 24.032.170 37.950 

у к у п н п: 2.621.498.580 359.345.244 165.101.006 459.403 

 
 
 
кпличине земље ,шута,кабастпг и разнпг смећа пднетпг са дивљих деппнија у 
2014.гпдине 

МЕСЕЦ 
УКЛАОАОЕ КПМУНАЛНПГ ПТПАДА СА ДИВЉИХ ДЕППНИЈА у m³ 

АДА 
m³ шут 

кпнтeјнери 
шут кабастп 

Зеленп 
смеће 

разнп 
дивље 

деппније 
укупнп 

јануар 466 513 5433 570 2036 483 9501 2650 
фебруар 478 526 5201 565 1823 349 8942 2470 

март 640 670 6155 885 2109 553 11012 2550 
април 554 699 6008 807 1797 590 10455 2630 

мај 568 647 6088 751 2035 337 10426 6352 
јун 461 478 5395 665 1899 415 9313 7958 
јул 475 568 5995 774 1648 573 10033 8080 

август 450 474 672 6178 1568 661 10003 8105 
септембар 447 654 5974 750 1564 607 9996 5710 

пктпбар 570 790 6786 1088 2033 723 11990 5535 
нпвембар 509 662 7088 935 2050 315 11559 5445 
децембар 533 620 7097 767 2017 514 11548 4585 

у к у п н п: 6151 7301 67892 14735 22579 6120 124778 62070 

 
 

Планирани и пстварени физишки пбими услуга из Прпграма Чищћеоа и праоа јавних 

ппврщина и ппдземних пещашких прплаза, зимскпг праоа јавних ппврщина, изнпщеоа 

кпмуналнпг птпада са Аде Циганлије, уклаоаоа дивљих деппнија и интервентних услуга 

за ппдрушја градских ппщтина: Чукарица, Нпви Бепград, Палилула, Ракпвица, Савски 

Венац, Врашар, Впждпвац, Земун, Звездара и Стари Град за перипд пд 01.01.2014. дп 

31.12.2014. гпдине. 
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Планирани и пстварени физички пбим услуга прпграма чишћеоа и праоа у 2014. гпдини 

Р.бр. ВРСТА УСЛУГЕ 
ПДВ 

% 

УКУПНП 2014 

Планиранп Пстваренп 
% Пств 
/план 

1 Редпван прпграм шищћеоа 10 2,658,423,913 2,621,498,580 98.61 
2.1. Редпван прпграм праоа 10 372,131,737 359,345,244 96.56 
2.2. Зимски прпграм праоа 10 171,222,267 165,101,006 96.42 

3 Изнпщ. кпм. птпада  са Аде циг. 10 62,070 62,070 100.00 
4 Уклаоаое дивљих деппнија 20 125,671 124,778 99.29 

 

 

Интервентне услуге  у 2014. гпдини 
 
 

МЕСЕЦ 

Уклаоаое 
дивљих 

деппнија 
m³ 

Паркинг прпстпр, 
сапбр. пкп зграда 

Улице нису пбух. 
прпгрампм 

Манифестације 

Чишћеое 
m² 

Праое 
m² 

Чишћеое 
m² 

Праое 
m² 

Чишћеое 
m² 

Праое 
m² 

јануар 0 143.000 0 0 12.500 95.160 15.000 

фебруар 1.345 38.500 0 75.098 0 0 0 

март 1.355 82.744 0 75.098 5.000 0 0 
април 60 793.494 100.000 75.098 0 11.577 0 

мај 245 383.000 0 135.329 0 0 0 
јун 455 0 0 135.329 7.380 0 0 
јул 427 1.000 0 543.675 48.395 0 0 

август 407 0 0 616.429 38.367 275.925 151.935 
септембар 134 100.000 110.000 608.229 

 
100.039 65.000 

пктпбар 1.378 1.050.791 359.040 624.540 38.550 720.239 664.295 
нпвембар 74 1.000 0 591.240 0 0 0 
децембар 3.254 500 0 687.800 177.222 0 0 

у к у п н п: 9.134 2.594.029 569.040 4.167.865 327.414 1.202.940 896.230 

 
 

Санираое ппследица ппплава 2014. гпдине 
 

ЈКП „Градска шистпћа“ је активнп ушествпвала на активнпстима на санираоу ппследица 

ппплава на теритприји ГО Обренпвац, ГО Лазаревац, ГО Нпви Бепград, ГО Чукарица, ГО 

Савски венац, ГО Земун  и  ГО Суршин у перипду пд 16.05.2014. дп 31.12.2014. гпдине.  

 

Укупна вреднпст изврщених услуга без ПДВ-а, је 103.174 хиљада динара. Од тпга, за 

ппдрушје Обренпвца, вреднпст изврщених услуга је 86.161 хиљада динара, а за пстала 

ппдрушја (Лазаревца, Земуна,Чукарице, Савскпг венца и Земуна), вреднпст изврщених 

услуга је 17.013 хиљада динара.  
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Прикупљене секундарне сирпвине у 2014. гпдини 
 
 

На сакупљаоу секундарних сирпвина, на ппгпну „Отпад“ за перипд 01.01. дп 

31.12.2014. гпдине пстварен је следећи физишки пбим: 

 

 

Н А З И В КПЛИЧИНА ( t ) 

Папир 1.603,255 

Тетрапак 22,772 

Гвпжђе 52,572 

Тпшкићи 26,880 

Лим 547,508 

Гус 2,795 

Прпхрпм 0,978 

Бакар 1,777 

Месинг 0,996 

Алуминијум 12,148 

Алу.хладоак 0,593 

Алу.лименке 60,897 

Мекп плпвп 0,069 

Акумул.плпвп 13,680 

Гума 54,780 

XДП бпца 10,050 

Пластика 350,790 

Пет амбалажа 2.875,971 

Мека пластика 87,512 

Стаклп 311,502 

Електр.птпад 5,510 

Бакар са изплацијпм 1,223 

Пвц.кпнтејнери 5,000 

Бак.хладоак 0,020 

 

 

 

Тренутни нивп рециклаже на теритприји града Бепграда је пкп 5 % укупне кплишине 

кпмуналнпг птпада, щтп је недпвпљнп, и углавнпм се спрпвпди изван кпмуналнпг сервиса 

града, нехигијенскп пдлагаое птпада на градскпј деппнији „Винша“. Дп 2021.  гпдине  

планира  се  усппстављаое  пдрживпг  система  управљаоа  птпадпм  у Бепграду  на  

принципу „сакупљаое –  рециклажа –  пдлагаое”.  Тп  ппдразумева прганизпванп  
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сакупљаое,  прераду  и  прпдају  рециклабилнпг  птпада  и  сакупљаое  и пдлагаое  

препсталпг  кпмуналнпг  птпада.  Тиме  се,  псим  защтите  живптне  средине  и прирпдних  

ресурса,  пстварује  дпбит  пд  рециклаже  и  смаоује  кплишина  птпада  за пдлагаое,  щтп  

прпдужава  век  трајаоа  деппније.  ЈКП „Градска шистпћа“ је у складу са лпкалним планпм 

управљаоа птпадпм града Бепграда, птппшела са прганизпваним  сакупљаоем 

прпфитабилних  рециклабила (папир,  метал  и  стаклп). 

 
 
 

Кадрпвска пплитика 
 
 
У ЈКП '' Градска шистпћа'' Бепград на дан 31.12.2014. гпдине у раднпм пднпсу је 1.743 
заппслених, пд тпга 212 жена. 

 

 

Табела брпја заппслених пп месецима: 

МЕСЕЦ БРПЈ ЗАППСЛЕНИХ 

јануар 1.809 

фебруар 1.807 

март 1.805 

април 1.801 

мај 1.797 

јун 1.794 

јул 1.790 

август 1.787 

септембар 1.778 

пктпбар 1.777 

нпвембар 1.768 

децембар 1.743 

прпсечан брпј 1.788 
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Квалификаципна структура заппслених пп стручнпј спреми на дан 31.12.2014. гпдина 

Ред. 
бр. 

Квалификација 
радника 

Стаое на дан 
31.12.2013. 

Стаое на дан 
31.12.2014. 

Смаоеое / 
ппвећаое 
радника 

% смаоеое 
/ ппвећаое 

радника 

Учешће 
2014.% 

1. др 2 2 0 0% 0,11 

2. мр - 1 1 - 0,06 

3. мастер 7 8 1 14% 0,46 

4. ВСС 73 71 -2 -3% 4,07 

5. спец. 12 18 6 50% 1,03 

6. bach. app. 50 45 -5 -10% 2,58 

7. ВШС 43 40 -3 -7% 2,29 

8. ВКВ 59 59 0 0% 3,38 

9. ССС 351 345 -6 -2% 19,79 

10. КВ 484 452 -32 -7% 25,93 

11. НСС 668 639 -29 -4% 36,66 

12. ПКВ 77 63 -14 -18% 3,61 

 
УКУПНП: 1.826 1.743 -83 -5% 100,00 

 
 
 
У перипду пд 31.12.2013. дп 31.12.2014. гпдине брпј заппслених смаоен је за 83 
заппслена. 
 
 
Квалификаципна структура заппслених пп сектприма на дан 31.12.2014. гпдине 

СЕКТПР др мр ма ВС спец ба ВШ ВК СС КВ НС ПК ∑ 

ппслпви и задаци на 
нивпу предузећа 

1 1 
3 
 

11 - 5 - 7 24 9 1 - 62 

сектпр пперативе - - 4 16 9 23 16 16 189 280 562 63 1.178 
сектпр деппнпваоа и 

рецикла- 
же кпмуналнпг птпада 

- - - 2 4 4 1 - 14 22 16 - 63 

сектпр правних, 
кадрпвских и ппщтих 

ппслпва 
- - 1 14 2 3 5 6 33 27 33 - 124 

сектпр екпнпмских 
ппслпва 

- - - 17 3 1 9 1 25 3 1 - 60 

сектпр кпмерцијалних 
ппслпва 

1 - - 6 - 4 6 3 21 15 6 - 62 

сектпр пдржаваоа - - - 5 - 5 3 26 39 96 20 - 194 
УКУПНП: 2 1 8 71 18 45 40 59 345 452 639 63 1.743 
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У пвпм извещтајнпм перипду у предузећу је заснпвалп радни пднпс укупнп 5 заппслених и 

тп: др - 1, ВСС – 1, ССС – 1, и НСС - 2, дпк је радни пднпс престап за укупнп 88 заппслених, и 

тп: др - 1, ма - 1, ВСС - 7, спец - 1, ба - 2, ВКВ - 3, ССС - 8, КВ - 38,  НСС – 24, ПКВ – 3. 

 

Од укупнпг брпја заппслених за кпје је престап радни пднпс у пвпм предузећу 49  је 

птищлп у старпсну пензију, 8 у инвалидску пензију, за 11 је птказан угпвпр п раду, 6 је 

преминулп, 2 закљушилп сппразумни раскид раднпг пднпса, 6 кпристилп неплаћенп 

пдсуствп, 3 мирпваое раднпг пднпса, а 1 упућен на издржаваое казне затвпра дуже пд 6 

месеци. 

 

Предузеће је исказалп пптребу у перипду 01.01. – 31.12.2014. гпдинe да ангажује радну 

снагу на пбављаоу привремених и ппвремених ппслпва. 

 

На дан 31.12.2014. гпдине, ЈКП „Градска шистпћа“ је имала 978 радника ангажпваних на 

пбављаоу привремених и ппвремених ппслпва. На крају 2013. гпдине је имала 1508  

радника, ангажпваних прекп пмладинских задруга и привредних друщтава, щтп за 530 

маое ангажпваних радника пп пснпву привремених и ппвремених ппслпва на крају 

2014.гпдине, или 35,15 % маое. 

 

Од јула месеца 2014. гпдине, предузеће директнп ангажује дпдатну радну снагу на 

привременим и ппвременим ппслпвима, уместп прекп привредних друщтава и 

пмладинских задруга. 
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Стаое распплпживпг впзнпг парка ЈКП „Градска чистпћа“ на дан 31.12.2014. 
гпдине 
 
 
На дан 31.12.2014. гпдине, пвп предузеће је распплагалп са укупнп 486 кпмуналних 
впзила и тп: 446 кпмуналних впзила, 15 грађевинских мащина за деппнпваое смећа и 25 
индустријских мащина. 
 

 
 

РБ 
Врста кпмуналних впзила и 

машина за деппнпваое 
кпмуналнпг птпада 

Укупан 
брпј 

впзила 

Брпј 
впзила у 
функцији 

% учешћа 
впзила у 
функцији 

1 Впзила за изнпщеое кпм.птпада 148 65 43,92 

2 Впзила за праое (аутпцистерне) 92 42 45,65 

3 Впзила за шищћеое (аутпшистилице) 26 8 30,77 

4 
Специјалне кпмбинпване мащине 
за кпмуналне радпве 

11 6 54,55 

5 Впзила за пдвпз фекалних материја 8 3 37,50 

6 Отвпрена теретна впзила 118 53 44,92 

7 Аутпппдизаши 32 15 46,88 

8 Рплкипери 8 3 37,50 

9 Грајфери 3 2 66,67 

  СВЕГА КПМУНАЛНА ВПЗИЛА: 446 197 44,17 

1 
Грађевинска механизација 
(булдпзери, ваљци, кпмпактпри, 
багери, утпвариваши и др.) 

15 6 40,00 

2 
Индустријске мащине – трактпри и 
виљущкари 

25 16 64,00 

  УКУПНП: 40 22 55,00 

  СВЕУКУПНП: 486 219 45,06 

 
   

 
Укупан брпј кпмуналних впзила и мащина у функцији на дан 31.12.2014. гпдине је изнпсип 

219 или 45,06%, пд шега је брпј кпмуналних впзила у функцији 44,17%, тј. укупан брпј 197 

впзила у функцији. 

 

Ппред шиоенице да кпмунална впзила имају прпсешну старпст већу пд 10 гпдина, впзни 

парк ЈКП „Градска шистпћа“ састпји се пд великпг брпја разлишитих типпва впзила, 

надградои и мащина. Ппред тпга, пдржаваое истих је вепма слпженп збпг великпг брпја 

делпва и ппзиција кпје се налазе на оима. Из тпг разлпга, сашиоаваое прецизне 

спецификације са ппзицијама и кплишинама је врлп тещкп пдредити. Впзни парк је 

разнплик из разлпга щтп Закпн п јавним набавкама не дпзвпљава прецизираое рпбне 
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марке и типа впзила. Збпг евидентне старпсти, трпщкпви пдржаваоа  впзила се 

ппвећавају и из истпг разлпга већа је ушесталпст кварпва на впзилима. Збпг разнпликпсти 

впзнпг парка, и време пптребнп за псппспбљаваое впзила је дуже јер не ппстпје на лагеру 

сви пптребни резервни делпви за вище типпва, какп впзила за пснпвну делатнпст, такп и 

путнишких. Такпђе, треба узети у пбзир и ппступак прибављаоа резервних делпва, кпје се 

спрпвпде путем јавних набавки, кпји је сам пп себи дуг прпцес, такп да впзила дужи 

временски перипд стпје неисправна.  

 
 

РЕДПВНЕ И ВАНРЕДНЕ АКТИВНПСТИ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
У тпку 2014.гпдине , изврщен је низ редпвних и ванредних активнпсти ЈКП „Градска 

шистпћа“ кпје дппринпсе ппдизаоу нивпа и квалитета кпмуналне делатнпсти а у циљу 

ппбпљщаоа квалитета живпта грађана Бепграда.  

 

Рециклажна пстрва 

 

Ппред већ ппстпјећих 38 рециклажних пстрва, ЈКП „Градска шистпћа“ је ппставилп 52 

пптпунп нпва кпнтејнера пд 3,2 m3 у склппу 15 нпвих рециклажних пстрва.Од укупнп 15 

нпвих рециклажних пстрва, на псам лпкација у Бепграду ппстављенп је пп три кпнтејнера 

пд кпјих је плави за пдлагаое папира, жути за пдлагаое пластишне амбалаже, а црни за 

пдлагаое металне амбалаже. На препсталих седам лпкација ппред три типска кпнтејнера 

ппстављен је и дпдатни зелени кпнтејнер за пдлагаое стакла. Сви нпви кпнтејнери имају 

и птвпре са стране какп би суграђани са инвалидитетпм мпгли несметанп да их кпристе.Та 

нпва рециклажна пстрва ппстављена су у Нехрупвпј, Гандијевпј, Др. Ивана Рибара, 

Антифащистишке бпрбе, Впјислава Илића, Јужни булевар, Никпле Гпгпља, Банијска, Џпна 

Кенедија, Илије Гаращанина, Истипшна капија Бепграда „Рудп“, Васе Пелагића и улици 

Баоишки венац. Циљ Прпјекта ппстављаоа рециклажних пстрва у Бепграду је увпђеое 

еврппских стандарда у рукпваоу птпадпм, кап и ппбпљщаое услуга кпје ЈКП „Градска 

шистпћа“ пружа суграђанима. Одвајаоем птпада пп категпријама ушинићемп нащ град 

лепщпм и екплпщки здравијпм срединпм.  
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Акција „Рециклирај са нама“ 
 

 

У циљу мпдернизације ппстпјећег система, али пре свега едукације већег брпја суграђана, 

ЈКП „Градска шистпћа“ у сарадои са пператерпм за амбалажни птпад „Секппак“ 

ппкренулп је акцију примарнпг раздвајаоа птпада у дпмаћинствима са индивидуалнпм 

изградопм на теритприји ппщтине Впждпвац - Падина . 

 

485  дпмаћинстава је дпбилп плаву пластишну канту пд 120 литара у кпју ће пдлагати самп 

рециклабилни птпад и тп: ПЕТ, МЕТ, ТЕТРА ПАК  и стаклену амбалажу кап и папирни 

птпад.  

 

ЈКП „Градска шистпћа“ ће једнпм недељнп празнити канте и пдвпзити рециклабилни 

птпад. Какп свест и активнпст суграђана за ушещће у прпцесима рециклаже буде растап 

такп ће се и акција щирити на већи брпј дпмаћинстава уз материјалну и едукативну 

ппдрщку „Секппака“. 

 

 

Уклаоаое дивљих деппнија 
 

Oдлaгaоe смeћa вaн кoнтejнeрa je нажалпст шeстa пojaвa у свим дeлoвимa грaдa. Eкипe 

JКП „Грaдскa шистoћa” свaкoднeвнo их уклaоajу, aли нoвe нaстajу прeкo нoћи нa истим или 

нпвим лoкaциjaмa. У циљу рещаваоа тпг екплпщкпг прпблема екипe ЈКП „Градска 

шистпћа“ мeсeшнo уклoнe oкo 600 кубикa смeћa сa „дивљих“ дeпoниja щирoм грaдa, кoje 

сe пптпм дeпoнуje нa jeдину јавну дeпoниjу - Виншa.  У плану  активнпсти ЈКП „Градска 

шистпћа“ је уклаоаое “дивљих „ деппнија и тпкпм 2014. гпдине када временски услпви 

дпзвпљавају врщеое пве ванредне активнпсти. 

 

Пстале редпвне и ванредне активнпсти 
 

Џакпви за шут - ЈКП „Градска шистпћа“ је и тпкпм 2014. гпдине наставила са акцијпм 

ппделе бесплатних чакпва за пдлагаое щута. ЈКП „Градска шистпћа“ пптпунп бесплатнп, за 

све заинтереспване суграђане пбезбеђује и чакпве у кпје ће тај щут пдлагати. Пптребнп је 

да се суграђани јаве Предузећу и пбавесте га п кплишини щута кпју треба да избаце, али и 

адреси на кпју треба да дпставе неппхпдан брпј чакпва.  

 

Однпшеое кабастпг птпада - Екипе ЈКП „Градска шистпћа“  су  и тпкпм 2014. гпдине 

бесплатнп пднпсиле кабасти птпад са бепградских улица свакпг првпг викенда у месецу. 

Суграђани мпгу да пставе непптребне кабасте ствари ппред кпнтејнера, пдакле ће их 

екипе ЈКП „Градска шистпћa” укплнити.  
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Чишћеое припбаља - У сарадои са другим ЈКП кап и уз ппдрщку Градксе управе и у 

кпприднацији са Бепкпм сервиспм  тпкпм прплећа 2014.  гпдине заврщенп је сређиваое и 

шищћеое  припбаља. 

 

„Екп квиз“ - Јавнп кпмуналнп предузеће „Градска шистпћа“ уз ппдрщку Секретаријата за 

пбразпваое и дешју защтиту Града Бепграда први пут дп сада, прганизује такмишеое 

бепградских пснпваца у знаоу п екплпгији, рециклажи и правилнпм пдлагаоу птпада, 

„Екп-квиз“.  „Екп квиз“ је едукативнпг карактера, а жеља ЈКП „Градска шистпћа“ је да ппсле 

дугпгпдищое сарадое са пснпвним щкплама у Бепграду крпз едукативну кампаоу  

награди и пне кпји на најлепщи нашин виде разлику између прљавпг и шистпг, али и имају 

највище знаоа из пбласти рециклаже и защтите живптне средине. 

 

Избпр за најуредније шкплскп двприште - ЈКП „Градска шистпћа“ уз ппдрщку 

Секретаријата за пбразпваое и дешју защтиту Града Бепграда, шетврту гпдину за редпм 

прганизпвалп је избпр за најуредније щкплскп двприщте. Циљ акције је да се кпд ушеника 

развија псећај за шуваое и негпваое живптне средине кап и да средину у кпјпј бправе 

пдржавају уреднпм и шистпм. 

 

Ликпвни кпнкурс „Прљавп или чистп - НИЈЕ ИСТО!“ - ЈКП „Градска шистпћа“ уз ппдрщку и 

сарадоу са Секретаријатпм за пбразпваое и дешју защтиту и Креативним дешјим градпм 

Minicity, спрпвелп је наградни ликпвни кпнкурс и птвприлп излпжбу 50 најлепщих 

ликпвних радпва на тему „Прљавп или шистп – НИЈЕ ИСТО!“ План је да акција ппстане 

традиципнална, пднпснп да се спрпвпди сваке гпдине. 

 

И у нареднпј ппслпвнпј 2015. гпдини, ЈКП „Градска шистпћа“ планира да настави са свпјим 

редпвним и ванредним активнпсти на ппљу защтите щивптне средине и дизаоа екплпщке 

свести грађана. Неке пд најбитнијих планираних активнпсти у 2015. гпдини су: Акција 

ппделе бесплатних канти у насељима са индивидуалнпм изградопм, Бесплатни чакпви за 

щут, „Екп-квиз“, Однпщеое кабастпг птпада, Акција „Рециклажни динар“, Акција 

„Рециклирај са нама“, Чищћеое међублпкпвскпг  прпстпра, „Екп-кесе за шистији град“, 

Ппдела канти за рециклабилни птпад пбразпвним устанпвама и Нпва рециклажна пстрва 

и ппсуде за прикупљаое пдеће. 

 

ПЛАНИРАНИ  БУДУЋИ  РАЗВПЈ  ЈКП  „ГРАДСКА  ЧИСТПЋА“  У  2015. ГПДИНИ 
 

 

Према прпграму ппслпваоа планиране инвестиције за 2015. гпдину у укупнпм изнпсу пд 

554.615 хиљада динара. Из сппствених средстава планиране су инвестиције у изнпсу пд 

397.793 хиљада динара. Препстала средстава намеоена инвестицијама у изнпсу пд 
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156.822 хиљада динара пднпсе се на дпнирана средства пд Секретаријата за защтиту 

живптне средине града Бепграда. 

 

Планиране инвистиције из сппствених средстава за 2015.гпдину пднпсе се на набавку 

ппреме за пбављаое кпмуналне делатнпсти, и инвестиције ће бити ппкренуте у другпм 

кварталу. Планирана је набавка пет впзила за изнпщеое смећа – преса 22m³, седам 

аутпцистерни за праое јавних ппврщина, три аутпшистилице, два трансппртна впзила за 

превпз кпмуналнпг птпада са дивљих деппнија запремине  6 m³, 1 кпмбинпвана 

кпмунална мащина, 1 впзилп за бпшни утпвар за кпнтејнере запремине 3,2 m³ и два Абрпл 

кипера. Такпђе, из сппстевених средстава предузеће планира набавку следећих врста 

судпва за пдлагаое кпмуналнпг птпада – кпнтејнера и канти, и тп: седам стптина 

металних кпнтејнера 1,1 m3, две хиљаде и две стптине канти запремине 240 литара за 

дпмаћинства шија је пснпвна намена за пдлагаое рециклажнпг птпада и псам стптина 

кпнтејнера запремине 3,2 m3. Инвестиција у ппрему за пптребе деппније кап и сепарације 

кпмуналнпг птпада и пптребе рециклаже, три кпмада пд кпјих је: један кпмад траке са 

магнетнпм главпм за пдвајаое алуминијумских лименки пд пстатка кпмуналнпг птпада, 

стрипер за гуљеое каблпва (служи за пдвајаое жишанпг пд гуменпг и пластишнпг дела 

кабла) и мащине за птвараое врећа. Планирана је и набавка дванаест усисиваша за 

лищће, пд кпјих су два кпмада на електришни ппгпн а десет кпмада на мптпрни ппгпн са 

унутращоим сагпреваоем за теренски рад. За пптребе сппственпг сервисираоа впзила и 

реагпваоа на терену планирана је и набавка нискпппдне прикплице за превпз впзила дп 

40 t. 

 

Деп инвестиција планиран је из субвенција пд Секретаријата за защтиту живптне средине 

и тп: три впзила за изнпщеое смећа запремине 5 m³, два впзила за бпшни утпвар за 

кпнтејнере запремине 3,2 m³, двадесет седам хиљада и псам стптина канти за смеће 

запремине 240 литара и деведесет металних кпнтејнера намеоених за рециклажни птпад 

запремине 3,2 m³. 

 

Укупна инвестиција, делпм из сппствених, делпм из субвенција, пластишних канти пд 240 

литара је тридесет хиљада кпмада. Канте ће бити пбележене у две бпје са циљем 

пдвајаоа канти кпје су намеоене за рециклажни и пстали кпмунални птпад, и кап такве 

биће ппдељене дпмаћинствима. Такпђе, укупна набавка впзила за бпшни утпвар за 

кпнтејнере запремине 3,2 m³ је три впзила.  

ЦИЉЕВИ  И  ППЛИТИКЕ  ВЕЗАНЕ  ЗА  УПРАВЉАОЕ  РИЗИЦИМА 
 
 
 
Један пд најбитнијих сегмената успещнпг пствариваоа циљева ппслпвне пплитике 

Предузећа и защтите оихпвих интереса представља управљаое ризицима. Ризици су увек 
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присутни и мпгу бити већи или маои и не мпгу се елиминисати, али се мпгу кпнтрплисати 

и оима се мпра управљати збпг оихпве перманентне присутнпсти. 

 

У ппслпвнпј 2014. гпдини Директпр је дпнеп пдлуку п фпрмираоу Радне групе шији је 

задатак усппстављаое система финансијскпг управљаоа и кпнтрпле са акцентпм на 

ризике Предузећа. ЈКП Градска шистпћа планира да у тпку ппслпвне 2015. гпдине изради 

регистар ризика у кпме би се ризици преппзнали, били мерљиви и у кпме би се 

дефинисале мере за избегаваое или ублажаваое ппследица пд стране ризика. Предузеће 

је ппсебну пажоу у тпку 2014. гпдине пбраћалп на управљаое ризицима кпји пптпадају 

ппд категприју финансијских ризика а кпји се мпгу лакще преппзнати у тпку ппслпваоа. 

 

Финансијски ризици кпји су преппзнати у ппслпвнпј 2014. гпдини су: 

- Ценпвни ризик 

- Кредитни ризик 

- Ризик ликвиднпсти 

- Ризик нпвшанпг тпка 

 

Ценпвни ризик 
 

Обзирпм да су цене ЈКП Градске шистпће у највећпј мери кпнтрплисане а не екпнпмске, 

ценпвни ризик ппдразумева неизвеснпст губитака кпји мпгу настати збпг не адекватне 

ценпвне пплитике и збпг негативних прпмена у другим ценама, каматним стппама, 

девизнпм курсу и вреднпсти нпвца. 

 

Цене нащих услуга су практишнп двпструкп регулисане: пд стране лпкалне сампуправе 

(директним мерама) и пд стране Републике прекп циљане инфлације. Одређене цене 

нащих услуга (шищћеоа, праоа и уклаоаоа дивљих деппнија на теритприји Града 

Бепград) су у директнпј кпрелацији са распплпживим средствима у бучету Града Бепграда 

за ппслпвну гпдину. На пснпву претхпднп наведенпг пнп щтп би представљалп ризик пп 

ЈКП Градску шистпћу јесте да предлпжене цене не буду пдпбрене пд стране лпкалне 

сампуправе, щтп би утицалп на маое прихпде пд пснпвне делатнпсти кап претежни извпр 

финансираоа ппслпвне активнпсти. 

 

За ппслпвну 2014. гпдину ЈКП Градска шистпћа је у два наврата пд стране псниваша 

дпбијала Сагласнпст на предлпженп ппвећаое цена и тп за услуге шищћеоа, праоа и 

уклаоаоа дивљих деппнија пд 01.01.2014. гпдине, за 5,5% у пднпсу на цене услуга из 

децембра 2013. гпдине кап и 7,5% за цене услуга изнпщеоа кпмуналнпг птпада за 

дпмаћинства, привреду и устанпве пд 01.05.2014. гпдине. 

 

На пснпву свега наведенпг у вези ценпвнпг ризика стише се утисак да Предузеће не мпже 

мнпгп да утише на смаоеое пвпг ризика али мпже на ублажаваое, крпз предлагаое 
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пдређене висине цена са једне стране и раципнализацијпм трпщкпва са друге стране да 

смаои негативан ефекат не адекватне цене. 

 

Кредитни ризик 
 

Ова врста ризика пре свега је везана за ппслпваое банака и других прганизација кпје 

пружају финансијске услуге. Кредитни ризик мпжемп ппсматрати кап ризик угпвпрене 

стране да не испуни свпје угпвпрене пбавезе щтп би другпј угпвпренпј страни правилп 

екстерни губитак. Обзирпм на тп да ЈКП Градска шистпћа не врщи кредитираое свпјих 

купаца у класишнпм смислу реши не мпжемп гпвприти п пвпм ризику са истпг станпвищта 

кап банка.  

 

У ппслпвним коигама ЈКП Градска шистпћа је на дан 31.12.2014. гпдине евидентирала 

дугпрпшне пбавезе пп пснпву кредита за инвестиције (ппдземни кпнтејнери, кпмунална 

впзила) у изнпсу пд 835.705.660,99 динара. У тпку ппслпвне 2014. гпдине Предузеће је 

редпвнп измиривалп свпје пбавезе према банкама а на пснпву узетих дугпрпшних 

кредита. 

 

Генералнп ппсматранп, кредитни ризик у ЈКП градска чистоћа у пословној 2014. години 

је био низак. 

 

 

Ризик ликвиднпсти 
 

Сппспбнпст предузећа да у рпку измирује свпје дпспеле пбавезе а да при тпме не угрпзи 

свпје даље ппслпваое представља ликвиднпст предузећа. Ликвиднпст предузећа се мпже 

сагледати статишки и динамишки. Статишки гледанп, ликвиднпст предузећа прпистише из 

пднпса ликвидне импвине и краткпрпшних пбавеза. Динамишки гледанп, ликвиднпст 

предузећа се усппставља сталнпм усклађенпщћу нпвшаних прилива и нпвшаних пдлива у 

предузећу. Из пвпга прпизилази да је динамишка ликвиднпст директнп везана за ценпвни 

ризик п кпме је напред билп реши. 

 

Ова врста ризика је за Предузеће вепма важна јер се предузеће из гпдине у гпдину 

сусреће са све већим ризикпм наплате пднпснп дпласка у ппзицију да не мпже у целпсти 

да наплати свпја пптраживаоа. 

 

У тпм циљу у 2014. гпдини Предузеће је примеоивалп све закпнпм дпзвпљене мере за 

наплату свпјих пптраживаоа(пппмене, тужбе, репрпграм дуга). У тпку 2014. гпдине 

Предузеће је умаоилп пву врсту ризика ангажпваоем судских изврщитеља щтп је 

директнп утицалп на ппбпљщаое наплате. 
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У 2014. гпдине индикпванп је ппвећаое ризика ликвиднпсти у сегменту наплате 

пптраживаоа пд лпкалне сампуправе (Град Бепград) за услуге шищћеоа, праоа и 

уклаоаоа дивљих деппнија. Један деп измиреоа пптраживаоа пп пснпву изврщене 

услуге у 2014. гпдини планиран је за наредну ппслпвну гпдину у изнпсу пд 490.743 хиљада 

динара. Пренета пптраживаоа у 2014. гпдине а пп пснпву изврщене услуге у 2013. гпдине 

изнпсила су 300.000 хиљада динара.  

 

На пснпву претхпднп наведених ппдатака упшљивп је знатнп увећаое пренетих 

пптраживаоа из једне у другу ппслпвну гпдину щтп директнп утише на ппвећаое ризика 

ликвиднпсти у 2014. гпдини. 

 

Такпђе је индикпванп ппвећаое ризика ликвиднпсти у 2014. гпдини у сегменту наплате 

пптраживаоа пп пснпву датих субвенција физишким лицима а шије је измиреое лпкална 

сампуправа (Град Бепград) преузела на себе. 

 

 

Ризик нпвчанпг тпка 
 

Ову врсту ризика сврставамп у категприју виспкпг ризика. Ризик нпвшанпг тпка је директнп 

ппвезан са гпре наведеним ризицима и представља оихпв пдраз. 

За умаоеое ризика нпвшанпг тпка неппхпднп је преусмерити све неппхпдне ресурсе 

према ппвећаоу стппе наплате пптраживаоа. Наведене активнпсти кпје утишу на 

умаоеое ризика нпвшанпг тпка у 2014. гпдини назнашена су у делу кпји се пднпси на 

ризик ликвиднпсти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директпр 
 
 

______________________ 
Мирпслав Бпгданпвић 


