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Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“ вршило је своје пословање у периоду од 01.01. 
до 30.06.2015.године, у складу са Програмом пословања за 2015.годину на који је Скупштина 
града Београда дала сагласност број 023-1399/14-С од 30.децембра 2014.године, и Ребалансом 
Програма пословања за 2015. годину на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 
023-212/15-С од 02.04.2015.године. 
 
 

I - РАДНА СНАГА 
 

1. Стање радне снаге од 01.01. – 30.06.2015. године 
 
У ЈКП '' Градска чистоћа'' Београд, на дан 30.06.2015. године у радном односу је 1721 

запослених. 
 
Број запослених по месецима: 
 

МЕСЕЦ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

јануар 1.736 
фебруар 1.734 

март 1.730 
април 1.720 

мај 1.713 
јун 1.721 

просечан број 1.726 

 
2. Квалификациона структура запослених по стручној спреми на дан 30.06.2014. године 

 

Ред. 
бр. 

Квалификација 
радника 

Стање на дан 
31.12.2014. 

Стање на дан 
30.06.2015. 

1. др 2 2 
2. мр 1 1 
3. мастер 8 8 
4. ВСС 71 73 
5. спец. 18 18 
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6. bach. app. 45 43 
7. ВШС 40 41 
8. ВКВ 59 60 
9. ССС 345 344 

10. КВ 452 445 
11. НСС 639 630 
12. ПКВ 63 56 

 
УКУПНО: 1.743 1721 

 
 
У периоду од 01.01. до 30.06.2015. године број запослених смањен је за 22, највећим делом 
због одласка у пензију. 
 

3. Квалификациона структура запослених по секторима на дан 30.06.2015. године 
 

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА др мр ma ВС spec ba ВШ ВК СС КВ НС ПК Укупно 

Послови и задаци на нивоу предузећа 1 1 2 15 2 7 1 7 27 9 1 - 73 
Сектор оперативе - - 4 16 9 21 14 17 193 273 544 55 1146 
Сектор депоновања и рециклаже 
комуналног отпада 

- - - - 5 4 2 1 14 20 19 1 66 

Сектор правних, кадровских и општих 
послова 

- - 1 14 1 2 4 6 33 28 33 - 122 

Сектор економских послова - - - 15 1 1 9 - 15 - 1 - 42 
Сектор комерцијалних послова 1 - - 7 - 3 6 2 22 15 6 - 62 
Сектор одржавања - - 1 6 - 5 5 27 40 100 26 - 210 

УКУПНО: 2 1 8 73 18 43 41 60 344 445 630 56 1721 

 
 

 На основу датих табеларних прегледа службе кадровске евиденције, констатујемо 
следеће:  
 
 У овом извештајном периоду заснован је радни однос са 8 запослених, док је укупно 31 
запослени напустио предузеће, и то по следећим основама: 7 запослених је отишло у старосну 
пензију, 2 запослених у превремену старосну пензију, 12 уговора о раду је отказано од стране 
послодавца, 1 запослени је отишао у инвалидску пензију, 5 престанка радног односа услед 
смрти запослених, 1 запослени је споразумно раскинуо радни однос, за 3 запослених мирују 
права и обавезе из радног односа услед коришћења неплаћеног одсуства.  Једно лице се 
вратило са неплаћеног одсуства. 
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Предузеће исказује потребу и у II кварталу 2015. години да ангажује радну снагу 
закључивањем уговора о обављању привременх и повремених послова. Разлог за додатно 
ангажовање радника је пораст физичког обима услуга - односно увођење нових корисника и 
нових површина у редовну реализацију услуга, као и подизање квалитета и осавремењавања 
услуга. 
  
 На дан 30.06.2015. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је имала 934 радника ангажованих на 
основу уговора о обављању привременх и повремених послова, што у односу на број од 978 
радника ангажованих по овом основу на дан 31.12.2014. године, представља смањење за 44 
радника, што је 4,5 %. 
 
 
 
 

II  ФИЗИЧКИ ОБИМ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА 
 
Услуге изношења смећа 
 
 ЈКП „Градска чистоћа“ је износила кућно и кабасто смеће на 11 општина у граду Београду 
и одређеном делу приградских насеља са којих је износи смеће. У периоду од 01.01. до 
30.06.2015. године предузеће је радило са 118 камион блокова у просеку (1 возило, 1 возач, 3 
радника и одређени број улица), 17 интервентних камион блокова и 4 бочна утовара (1 возило 
и 1 возач). 
 
 Реализација услуга се врши прикупљањем смећа из надземних судова за одлагање 
капацитета 1,1 m3 и 3,2 m3 и подземних контејнера капацитета 3m3 и 5m3, изузев једног блока са 
пластичним кесама и два комбинована блока (контејнери и пластичне кесе) на подручју 
општине Стари град, а мерна јединица услуга изношења смећа изражава се у квадратним 
метрима пословног и стамбеног простора. 
 

Остварени физички обим у m2 ,услуга изношења комуналног отпада за период од 01.01. 
до 30.06.2013,2014 и 2015. године даје се у следећем табеларном прегледу: 
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Ред. 
бр. 

 
ВРСТА КОРИСНИКА УСЛУГА 

Остварено у м2 Остварено у м2 
Остварено у м2 
1.1.-30.6.2015. 1.1.-30.6.2013. 1.1.-30.6.2014. 

1. УКУПНО: ПРИВРЕДА 81.693.138 82.212.382 83.423.936 
2. УКУПНО: ДОМАЋИНСТВА, СТР и СТЗ 200.176.659 202.272.451 204.173.680 
а Изношење смећа код домаћинстава 196.866.383 199.135.634 201.160.502 
б Изношење смећа код СТР и СТЗ 3.310.276 3.136.817 3.013.178 

 
УКУПНО: ПРИВРЕДА И ДОМАЋИНСТВА, 

СТР И СТЗ 
281.869.797 284.484.833 

287.597.616 
 

 
Физички обим на услугама изношења смећа израженог у квадратним метрима пословног 

и стамбеног простора у периоду од 01.01. до 30.06.2015. године,  је у порасту за 1,09 %, због 
обухвата нових површина и то: код домаћинстава за 1,02 % и код привреде за 1,47 %,  док је пад 
забележен код СТР и СТЗ за 3,94 % у односу на исти период из претходне године.  

 
Просечна месечна површина стамбених објеката из којих је изношен комунални отпад у 

периоду од 01.01. до 30.06.2015. године, је износила: код домаћинстава 33.526.750 m2, СТР и 
СЗР 502.196 m2 и површина привредних објеката и установа 13.903.989 m2. 

 
Закључно са 30.06.2015. године, смеће се износило из 610.194 стамбених објеката 

(домаћинства), 14.164 објекта мале привреде (СТР, СЗР) и 11.790 привредних и других 
предузећа и установа. 
 

 
Услуге чишћења и прања  

 
Град,  на дан 30.06.2015. године, за услуге чишћења и прања, дугује укупно 539.701.957,42 
динара. За услуге извршене у децембру, 2014. године, 87.473.199,71 динара, за услуге извршене 
у периоду од 01.01.2015. до 15.04.2015. године, 264.099.392,66 динара, и за услуге извршене у 
периоду од 16.04.2015. до 30.06.2015. године, 188.129.365,05 динара. 
 
Секретаријат за комуналне и стамбене послове  и ЈКП „Градска чистоћа“ су потписали Уговор 
16.04.2015. године, са важношћу од момента потписивања до 31.12.2015. године, на износ од 
706.205.143,89 динара са ПДВ-ом (641.943.625,80 без ПДВа), што је  знатно смањен обим 
планираних услуга чишћења, прања и ванредних послова до краја године у односу на 
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првобитан Нацрт програма чишћења и прања јавних површина, за износ од  216.722.945,45 
динара са ПДВ-ом (197.020.859,36 без ПДВа). 
 
Због знатно мање опредељених средстава у буџету Града Београда за 2015. годину, за услуге 
чишћења и прања јавних површина, било је неопходно одређени број улица пребацити из 
виших категорија у ниже категорије, те је у складу са наведеним 1.036 улица из виших 
категорија за вршење услуге чишћења јавних површина сврстано у ниже категорије и 691 улица 
из виших категорија за вршење услуге прања јавних површина сврстано у ниже категорије. 
 
ЈКП градска чистоћа је у складу са чланом 14. Закона о комуналним делатностима (Службени 
гласник 88/2011), члан 23. Одлуке о одржавању чистоће (Службени лист града Београда 
27/2002) и Решења за сагласност на Програм пословања за 2015.годину, Скупштине града 
Београда број 023-1399/14-С, у периоду 1.1.2015.године до 15.4.2015.године обављала 
делатност чишћења и прања јавних површина у складу са усвојеним Програмом пословања за 
2015.годину у износу од 1.187.027.482,00 са ПДВ-ом (1.079.054.842,12 динара без ПДВа). 
Остварени обим услуга које је ЈКП „Градска чистоћа“ извршила у овом периоду износи 
240.090.356,96 динара без ПДВ-а, односно 264.099.392,66 са ПДВ-ом. ЈКП „Градска чистоћа“ 
Београд, за период 1.1. – 15.04.2015.године је испоставила рачуне за извршене услуге и платила 
ПДВ у износу од 24.009.035,70 динара. 
 
 
 
Физички обим и вредност извршених услуга чишћења и прања за период 01.01-30.06.2015.:  

ВРСТА УСЛУГА 
ОСТВАРЕНО ЈЕД. 

ЦЕНА 
БЕЗ ИЗНОС БЕЗ ПДВ 10 % ИЗНОС СА 

  МЕРЕ ПДВ-а ПДВ-а   ПДВ-ом 
ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВ.   657.599.101 M2 0,291 191.361.338,39 19.136.133,84 210.497.472,22 

ЗИМСКО ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВ. 55.833.811 M2 0,666 37.185.318,13 3.718.531,81 40.903.849,94 

РЕДОВНО ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВ. 20.511.521 M3 0,526 10.789.060,05 1.078.906,00 11.867.966,05 

ИЗН.КОМ.ОТПАДА СА АДЕ Ц.     8.097 M3 93,20 754.640,40 75.464,04 830.104,44 

УКУПНО       240.090.356,96 24.009.035,70 264.099.392,66 

 
Физички обим и вредност извршених услуга чишћења и прања за период 16.04.-30.06.2015.:  

ВРСТА УСЛУГА 
ОСТВАРЕНО ЈЕД. 

ЦЕНА 
БЕЗ ИЗНОС БЕЗ ПДВ 10 % ИЗНОС СА 

  МЕРЕ ПДВ-а ПДВ-а   ПДВ-ом 
ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВ.     400.561.084 M2 0,291 116.563.275,44 11.656.327,54 128.219.602,99 

РЕДОВНО ПРАЊЕ ЈАВНИХ П. 100.047.216 M2 0,526 52.624.835,62 5.262.483,56 57.887.319,18 

ИЗН.КОМ.ОТПАДА СА АДЕ Ц.     18.920 M3 93,20 1.763.344,00 176.334,40 1.939.678,40 

УКУПНО       170.951.455,06 17.095.145,51 188.046.600,57 
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Остварени физички обим чишћења и прања јавних површина за период од 01.01. до 
30.06.2013.,2014. и 2015. године даје се у следећем табеларном прегледу: 

 

Ред.бр. Врста услуге 
Остварено у м2 

1.1. - 30.6.2013. 
Остварено у м2 

1.1. - 30.6.2014 
Остварено у м2 

1.1. - 30.6.2015 

1. ЧИШЋЕЊЕ 1.306.779.006 1.327.129.830 1.058.160.185 

2. РЕДОВНО ПРАЊЕ 196.013.058 139.781.971 120.558.737 

3. ЗИМСКО ПРАЊЕ 86.897.573 122.018.924 55.833.811 

 
Знатно мање одобрена средства буџетом града Београда за услуге чишћења и прања, условила 
су прекатегоризацију улица (смањен број пролаза од оптимално предвиђених), тако да је 
физички обим услуга на чишћењу у периоду од 01.01. до 30.06.2015. године  у односу на исти 
период прошле године, смањен за 20 %, док је код редовног прања забележено смањење за 
14%. 
 
Разлог мање оствареног чишћења јавних површина у односу на програм пословања за 
2015.годину је и ангажовање радне снаге на пролећном уређењу града Београда, 
неисправности појединих ауто чистилица и због реконструкције улице Војводе Степе (од Саве 
Машковића до Аутокоманде) и  Бебелове  ГО Вождовац, а код прања, због временских услова 
(киша), неисправности појединих аутоцистерни у овом периоду и због реконструкције улице 
Војводе Степе (од Саве Машковића до Аутокоманде) и  Бебелове ГО Вождовац. 
 
Физички обим услуга код зимског прања у периоду од 01.01. до 30.06.2015. године,  у односу на 
исти период прошле године је смањен за 54 %.  

Чишћење јавних површина се врши на територији 11 општина, и то на преко 2.200 улица, 
а прање на преко 2.100 улица.  

 
Изношење комуналног отпада са Аде Циганлије у периоду од 01.01. до 30.06.2015. 

године, је извршено је у количини од 27.017 м³. 
 
Остварење ванредних активности : 

 

1. Прање паркинг простора, саобраћајница и слободних простора између зграда: 
6.850 м², 

2.а Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом одржавања : 
594.190 м² (Плато Филозофског Факултета – основна површина 1.613м². Чисти се у I и II смени), 
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Чишћење сквера Мире Траиловић – основна површина 857 м². Чисти се у II смени 6 дана у 
недељи). 

2.б Прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом одржавања : 
1.714 м² (Сквер Мире Траиловић – основна површина 857 м². Пере се у I смени само 
понедељком). 

  
3. Чишћење после одржавања културних манифестација: 384.265 м² ( чишћење 

после дочека Нове године 98.571 м², Улице отвореног срца на територији ГО Стари град, 
Палилула и Чукарица 49.155 м², Раковачки карневал 14.000 м², дочек младих фудбалера и 
кошаркашица плато Народне скупштине  112.165 м², Чишћење после концерта Робија Вилијамс 
и групе Смак на Ушћу у улици Николе Тесле, Приобални пут  100.374 м²), 

3а.  Пролећно уређење града на територији ГО Стари град, Звездара, Палилула, Врачар, 
Вождовац, Чукарица, Раковица, Нови Београд и Земун.  

• Уклоњено је  3.458 м³ разног отпада, 
• Одвезено је 1.921 м³ отпадних вода фекалним цистернама (из Обреновца и 

Земуна – Алтина и Плави хоризонти, Палилула - Грге Андријановића бр.1, Вождовац – насеље 
Рипањ и Пиносава, Звездара – Орловско насеље Јула Бринера), 

3б.   Акција“ Београд на води“ у Бара Венецији, уклањање разног отпада:  5.510 м³, 

4. Активности на уклањању разног смећа и то : 
• Уклањање дивљих депонија са неуређених површина : 6.920 м³, 
• Уклањање дивљих депонија поред контејнера : 2.150 м³, 
• Уклањање шута из контејнера : 3.331 м³, 
• Уклањање шута : 3.210 м³, 
• Уклањање разног другог смећа 11.669 м³. 
• Уклањање зеленог смећа : 3.870 м³, 
• Уклањање кабастог смећа :  37.033 м³ 
 
 У оквиру тачке 4, укупно је уклоњено 68.183 м³ смећа. 

Исто тако, у I кварталу 2015. године је уклоњено, из ђубријера и корпица, око 60.649  m3 

комуналног отпада. 

            5. Смећарским возилима (све врсте) на Депонију Винча превезено је 214.832 т кућног 
смећа. 
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Укупни приходи у периоду од 01.01.2015. до 30.06.2015. године, остварени су у износу 

од 2.745.035 хиљада динара, а укупни расходи остварени су у износу од 2.413.694 хиљада 
динара,  тако да је  остварена добит пре опорезивања 331.341 хиљада динара. 

 
 

 
1. ПРИХОДИ 

 
Укупан приход остварен у периоду 01.01.2015 до 30.06.2015. године износи 2.745.035  

хиљада динарa, који је у односу на исти период претходне године (2.806.505 хиљада динара у 
2014.) мањи за 2,2%. У односу на Ребаланс плана, укупни приходи остварени у периоду 
01.01.2015 до 30.06.2015. године су на нивоу од  47,17 % укупно планираних прихода у 2015. 
години.(није остварено планирано повећање цена за услуге изношења комуналног отпада код 
домаћинстава од 01.05.2015. године, од 5%).  

Унутар структуре прихода од основне делатности, која износи укупно 2.560.719 хиљада 
динара, у периоду од 01.01.2015. до 30.06.2015.године, најзначајнији део су приходи од 
привредних субјеката у износу од 1.105.758 хиљада динара или 43,18%, приход од продаје 
секундарних сировина износи 33.639 хиљада динара или 1,31%, док су приходи од инфостана, 
који се односе на домаћинства, у износу од 1.010.204 хиљада динара или 39,45 % и приходи 
по основу услуга на чишћењу и прању јавних површина и изношења комуналног отпада са Аде 
у износу од 411.117 хиљада динара или 16,06%. 

Секретаријат за комуналне и стамбене послове  и ЈКП „Градска чистоћа“ су потписали 
Уговор 16.04.2015. године, са важношћу од момента потписивања до 31.12.2015. године, на 
износ од 706.205.143,89 динара са ПДВ-ом (641.943.625,80 без ПДВа). Од 16.04.2015. године до 
30.06.2015. године, фактурисано је 188.129 хиљада динара са ПДВ-ом (171.027 хиљада динара 
без ПДВ-а). 

ЈКП „Градска чистоћа“ је у складу са чланом 14. Закона о комуналним делатностима 
(Службени гласник 88/2011), члан 23. Одлуке о одржавању чистоће (Службени лист града 
Београда 27/2002) и Решења за сагласност на Програм пословања за 2015.годину, Скупштине 
града Београда број 023-1399/14-С, у периоду 1.1.2015.године до 15.4.2015.године обављала 
делатност чишћења и прања јавних површина у складу са усвојеним Програмом пословања за 
2015.годину у износу од 1.187.027.482,00 са ПДВ-ом (1.079.054.842,12 динара без ПДВа). 
Остварени обим услуга које је ЈКП „Градска чистоћа“ извршила у овом периоду износи 
240.090.356,96 динара без ПДВ-а, односно 264.099.392,66 са ПДВ-ом. ЈКП „Градска чистоћа“ 
Београд, за период 1.1. – 15.4.2015.године је испоставила рачуне за извршене услуге и платила 
ПДВ у износу од 24.009.035,70 динара. 
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Од осталих прихода за период од 01.01.2015. до 30.06.2015. године, најзначајнији су 
приходи по основу укидања исправки вредности, који износе  126.808 хиљада динара 
(наплаћена потраживања која су била на исправци вредности), као и финансијски приходи 
који износе 34.796 хиљада динара и чине их приходи од камата обрачунатих купцима за 
закашњења у плаћању својих обавеза. 

 

ИЗВЕШТАЈ О ФАКТУРИСАНОМ И НАПЛАЋЕНОМ ИЗНОСУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 
30.06.2014. 

 
 Укупно фактурисано и наплаћено периоду од 01.01. до 30.06.2015, са освртом на исти 
период у 2014. и 2013. години, приказано је у следећој табели: 

           
У 000 динара 

 
 

КУПЦИ 
 КАТЕГОРИЈА 

01.01.-30.06.2013. 01.01.-30.06.2014. 01.01.-30.06.2015. 

Факту- 
рисано 

Напла- 
ћено 

Напл/ 
Факт 

Факту- 
рисано 

Напла- 
ћено 

Напл/ 
Факт 

Факту- 
рисано 

Напла- 
ћено 

Напл/ 
Факт 

ПРИВРАДА И 
1.158.770 964.286 83,2 1.209.862 989.281 81,8 1.250.679 1.008.602 80,6 

УСТАНОВЕ 

ИНФОСТАН 
973.877 878.365 90,2 1.027.795 908.139 88,4 1.111.226 1.024.651 92,2 

(ДОМАЋИНСТВА) 

ГРАД - ПРОГРАМ 
635.620 534.757 84,1 677.323 479.337 70,7 452.229 403.270 89,2 

ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА 

УКУПНО: 2.768.266 2.377.408 85,9 2.914.980 2.376.757 81,5 2.814.134 2.436.523 86,58 

 
 
НАПОМЕНA: Код наплате потраживања, укључена су и наплаћена потраживања из ранијих 
година.  
 

У периоду од 1.1. до 30.6.2015. године, наплаћена средства од града Београда за услуге 
чишћења и прања износе 403.269.607,00 динара, и односе се на услуге извршене у 2014. 
години. Остао је дуг од 87.473.199,71 динара за услуге извршене у децембру, прошле године. 
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2. РАСХОДИ 
 
У структури укупних расхода, највећим делом се односе на зараде, накнаде зарада и 

уговори по основу привремених и повремених послова у износу од 1.304.419 хиљада динара, 
и чине 54% од укупних трошкова. Укупни трошкови на позицији 52 су 51% од планираног 
износа за 2015 годину.  

 
На позицији 51 – Трошкови материјала, износе 352.804 хиљаде динара, и на нивоу су од 

30% у односу на план за 2015.годину. Највећим делом их чине трошкови горива и енергије у 
износу од 216.912 хиљада динара. Трошкови резервних делова износе 65.493 хиљада динара, 
и на нивоу су од 29% од плана за 2015.годину. Због доследности спровођења закона о јавним 
набавкама и дугог процеса спровођења јавних набавки дошло је до мањег обима реализације 
јавних набавки што се директно одразило на трошкове материјала и услуга, који се односе на 
трошкове везаних за резервне делове возила за обављање делатности. 
 

На позицији 52 - која се односи на трошкове зарада дошло је до смањења тршкова зарада 
за стално запослене за 129.609 хиљада динара (конта 520 и 521)  у односу на исти период 
претходне године. На смањење је утицала примена закона о смањењу зарада у јавном сектору 
као и смањење броја извршилаца. Исто тако, дошло је до смањења броја стално запослених са 
1.794 на 1.721 радника. На смањење трошкова предузећа, утицало је и смањење броја 
ангажованих радника ангажованих по уговорима о привременим и повременим пословима. На 
дан 30.06. 2015. године, број радника по том основу је износио 934, што је смањење у односу на 
исти период прошле године када је број тада ангажованих радника преко омладинских задруга 
и привредних друштава износио 1.280. То је резултирало смањењем трошкова за 105.456 
хиљада динара по том основу. Трошкови зарада и накнада зарада су на нивоу планираних 
трошкова за првих шест месеци. У односу на годишњи план су на нивоу од 51%, због планираног 
смањења масе зарада у другом полугодишту 2015.године, као резултат смањења броја 
запослених по основу програма решавања вишка запослених. 

 
На позицији 53 – Трошкови производних услуга, у периоду 01.01.2015-01.04.2015 износе 

104.083 и остварени су на нивоу од 28% у односу на план за 2015. годину.  
 
Расходи по основу обезвређења потраживања од купаца у II кварталу 2015. године, у 

складу са рачуноводственим политика предузећа, износе 158.062 хиљада динара, што је мање 
за 10.314 хиљада динара, или за 6,5 %, у односу на расходе по основу обезвређења 
потраживања у I кварталу, 2015. године, када су износили 168.378 хиљада динара, а приходи 
по основу укидања исправке од купаца у II кварталу 2015. године, износе 76.711 хиљада 
динара, што је више за 26.613 хиљада динара или 53,1 %, у односу на приходе по основу 
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укидање исправке која је износила 50.098 хиљада динара у I кварталу 2015. године а разлог је 
боља наплата старијих потраживања од купаца, као и камате.  

 
 Нето ефекат исправке вредности потраживања од купаца (конто 585-685) у II Кварталу 

2015. године, износи 81.352 хиљаде динара у корист расхода, и мања је за 36.927 хиљада 
динара или 45,4 % од нето ефекта у  I кварталу, 2015. године, када је износила 118.279 хиљада 
динара. Кумулативно од почетка године, нето ефекат исправке вредности потраживања 
износи 199.632 хиљаде динара. 
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Финансисјки показатељи за период 30.06.2015 

Бр. 
конта 

О п и с 
Остварено 

2014. 
Ребаланс 

плана 2015 

Остварено 
01.01.2015-
30.06.2015 

Индекс 
5/4 

1 2 3 4 5 6  
    РАСХОДИ            

50  НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 3.310 19.210 5.747 30 
500  Набавка робе         
501  Набавна вредност продате робе 3.310 19.210 5.747 30 

502 
 Набавна вредност продатих некретни прибавље 
ради продаје 

        

51  ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 796.650 1.158.662 352.804 30 
510  Набавка материјала 19.295   2.862   
511  Трошкови материјала за израду 135.116 115.852 51.503 44 
512  Трошкови осталог материјала (режијског) 42.396 91.310 16.034 18 
513  Трошкови горива и енергије 476.860 651.500 216.912 33 
514 Трошкови резервних делова 122.983 226.000 65.493 29 
515 Трошкови алата   74.000   0 

52 
 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

2.501.830 2.577.081 1.304.419 51 

520  Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 1.689.695 1.471.127 755.579 51 

521 
 Трошкови пореза и доприноса на зараде и 
накнаде зарада на терет послодавца 

317.868 276.750 139.537 50 

522  Трошкови накнада по уговору о делу   600   0 
523  Трошкови накнада по ауторским уговорима         

524 
 Трошкови накнада по уговору о привременим и 
повременим пословима 

326.031 475.000 274.314 58 

525 
 Трошкови накнада физичким лицима по основу 
осталих уговора 

        

526 
 Трошкови накнада члановима управног и 
надзорног одбора 

2.087 1.236 617 50 

529  Остали лични расходи и накнаде 166.149 352.368 134.372 38 
53  ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 596.442 375.506 104.083 28 

530  Трошкови услуга на изради учинака         
531  Трошкови транспортних услуга 26.795 26.731 11.188 42 
532  Трошкови услуга одржавања 42.460 151.000 10.726 7 
533  Трошкови закупнина 891 3.000 550 18 
534  Трошкови сајмова         
535  Трошкови рекламе и пропаганде 1.125   226   
536  Трошкови истраживања         
537  Трошкови развоја који се не капитализују   775   0 
539  Трошкови осталих услуга 525.171 194.000 81.393 42 
54  ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 635.374 483.966 208.481 43 

540  Трошкови амортизације 466.768 483.966 208.481 43 
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Бр. 
конта 

О п и с 
Остварено 

2014. 
Ребаланс 

плана 2015 

Остварено 
01.01.2015-
30.06.2015 

Индекс 
5/4 

541  Трошкови резервисања за гарантни рок         

542 
 Резервисања за трошкове обнављања 
природних богатстава 

        

543  Резервисања за задржане кауције и депозите         
544  Резервисања за трошкове реструктурирања         

545 
 Резервисања за накнаде и друге бенефиције 
запослених 

86.136       

549  Остала дугорочна резервисања 82.470       
55  НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 146.603 216.188 89.876 42 

550  Трошкови непроизводних услуга 21.679 71.916 8.196 11 
551  Трошкови репрезентације 1.500 672 369 55 
552  Трошкови премија осигурања 6.556 10.600 4.014 38 
553  Трошкови платног промета 8.185 8.000 2.831 35 
554  Трошкови чланарина 4.972 5.000 2.226 45 
555  Трошкови пореза 18.455 30.000 10.661 36 
556  Трошкови доприноса         
559  Остали нематеријални трошкови 85.256 90.000 61.579 68 
56  ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 80.042 90.200 12.936 14 

560 
 Финансијски расходи из односа са матичним и 
зависним правним лицима 

        

561 
 Финансијски расходи из односа са осталим 
повезаним правним лицима 

2.301 5.000   0 

562  Расходи камата 35.390 40.000 12.934 32 
563  Негативне курсне разлике 7.920 10.000   0 
564  Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 34.255 35.000   0 

565 
 Расходи од учешћа у губитку зависних правних 
лица и заједни улагања који се обрачунавају 
коришћ метода удела 

        

569  Остали финансијски расходи 176 200 2 1 
57  ОСТАЛИ РАСХОДИ 22.229 23.000 4.911 21 

570 
 Губици по основу расходовања и продаје 
нематеријалних улагања, некретнина, 
постројења и опреме 

3.165 3.000 318 11 

571 
 Губици по основу расходовања и продаје 
биолошких средстава 

        

572 
 Губици по основу продаје учешћа у капиталу и 
хартија од вредности 

        

573  Губици од продаје материјала         
574  Мањкови 385       

575 
 Расходи по основу ефеката уговорене заштите 
од ризика, који не испуњавају услове да се 
искажу у оквиру рев. резерви 
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Бр. 
конта 

О п и с 
Остварено 

2014. 
Ребаланс 

плана 2015 

Остварено 
01.01.2015-
30.06.2015 

Индекс 
5/4 

576 
 Расходи по основу директних отписа 
потраживања 

7.337 20.000 616 3 

577 
 Расходи по основу расходовања залиха 
материјала и робе 

3.159   2   

579  Остали непоменути расходи 8.183   3.975   
58  РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ 592.302 590.000 326.440 55 

580  Обезвређење биолошких средстава         
581  Обезвређење нематеријалних улагања         
582  Обезвређење некретнина, постројења и опреме         

583 
 Обезвређење дугорочних финансијских 
пласмана и других хартија од вредности 
расположивих за продају 

        

584  Обезвређење залиха материјала и робе 9.593 10.000   0 

585 
 Обезвређење потраживања и краткорочних 
финансијских пласмана 

582.709 580.000 326.440 56 

589  Обезвређење остале имовине         
59  ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 20.039 0 3.997   

590  Губитак пословања које се обуставља         

591 
 Расходи, ефекти промене рачуноводствених 
политика и исправке грешака из ранијих година 

20.039 0 3.997   

599 Пренос расхода  (УКУПНО РАСХОДИ) 5.394.821 5.533.813 2.413.694 44 
   ПРИХОДИ         

60  ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 0 0     

600 
 Приходи од продаје робе матич и завис правним 
лицима 

        

601 
 Приходи од продаје робе осталим повезаним 
правним лицима 

        

602  Приходи од продаје робе на домаћем тржишту         

603 
 Приходи од продаје робе на иностраном 
тржишту 

        

61  ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 5.465.691 5.572.114 2.560.719 46 

610 
 Приходи од продаје производа и услуга 
матичним и зависним  

1.224.921 1.218.266 411.117 34 

6100 
Секретаријат за комуналне и стамбене посливе 
(чишћење и прање јавних површина) 

  1.079.055 411.117 38 

6101 
Секретаријат за заштиту животне средине 
(уклањање дивљих депонија) 

  139.211   0 

611 
 Приходи од продаје производа и услуга осталим 
повезаним правним  

        

612 
Приходи од продаје призвода и услуга 
повезаним правним лицима на домаћем 
тржишту 

292.777 293.000 136.460 47 
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613 
 Приходи од продаје производа и услуга на 
иностраном тржишту 

        

614 
Приходи од продаје производа и услуга на 
домаћем тржишту 

3.947.993 4.060.848 2.013.142 50 

62  ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ         

620 
 Приходи од активирања или потрошње робе за 
сопствене потребе 

        

621 
 Приходи од активирања или потрошње 
производа и услуга за сопствене потребе 

        

63  ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА         

630 
 Повећање вредности залиха недовршених и 
готових производа и недовршених услуга 

        

631 
 Смањење вредности залиха недовршених и 
готових производа и недовршених услуга 

        

64 
 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕН, ДОТАЦИЈА, 
ДОНАЦИЈА И СЛ. 

66.267 79.225 16.122 20 

640 
 Приходи од премија, субвенција, дотација и 
повраћаја пореских дажбина 

2.744 79.225 430 1 

641  Приходи по основу условљених донација 63.523   15.692   
65  ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 2.310 0 41   

650  Приходи од закупнина         
651  Приходи од чланарина         
652  Приходи од тантијема и лиценцних накнада 2.310   41   
659  Остали пословни приходи         
66  ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 237.325 113.000 34.796 31 

660 
 Финансијски приходи од матичних и зависних 
правних лица 

        

661 
 Финансијски приходи од осталих повезаних 
правних лица 

58.569   374   

662  Приходи од камата 178.159 113.000 34.196 30 
663  Позитивне курсне разлике 1       
664  Приходи по основу ефеката валутне клаузуле 13       

665 
 Прихода од учешћа у добитку зависних правних 
лица и заједничких улагања 

        

669  Остали финансијски приходи 583   226   
67  ОСТАЛИ ПРИХОДИ 23.031 4.819 6.195 129 

670 
 Добици од продаје нематеријалних улагања, 
некретнина, постројења и опреме 

        

671  Добици од продаје биолошких сред         

672 
 Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија 
од вредности 

        

673  Добици од продаје материјала         
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674  Вишкови 579       
675  Наплаћена отписана потраживања     2   

676 
 Приходи по основу ефеката уговорене заштите 
од ризика 

        

677  Приходи од смањења обавеза 0       
678  Приходи од укидања дугорочних резервисања     905   
679  Остали непоменути приходи 22.452 4.819 5.288 110 

68 
 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ИМОВИНЕ 

209.941 50.000 126.808 254 

680 
 Приходи од ускланивања вредности биолошких 
средстава 

        

681 
 Приходи од усклађивања вредности 
нематеријалних улагања 

        

682 
 Приходи од ускланив вреднонекретнина, 
постројења и опреме 

        

683 
 Приходи од ускланивања вредности дугорочних 
финансијских пласмана и хартија од вредности 
расположивих за продају 

        

684  Приходи од усклађивања вредности залиха         

685 
 Приходи од ускланивања вредности 
потраживања и краткорочних финансијских 
пласмана 

209.941 50.000 126.808 254 

689 
 Приходи од ускланивања вредности остале 
имовине 

        

69 
 ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И 
ПРЕНОС ПРИХОДА 

6.872 0 354   

690  Добитак пословања које се обуставља         

691 
 Приходи, ефекти промене рачуноводствених 
политика и исправке грешака из ранијих година 

0       

692 
Приходи по основу исправке грешака из ранијих 
година која нису материјално значајна 

6.872   354   

699 Пренос прихода (УКУПНО ПРИХОДИ) 6.011.437 5.819.158 2.745.035 47 
  ДОБИТ 616.616 285.345 331.341 116 
  ГУБИТАК         
  порез на добит 91.390 42.802   0 
  ДОБИТ за расподелу 525.226 242.543 331.341 137 

 
 
 
 
 



ЈКП „Градска чистоћа“ Београд 
Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ за период 1.1.2015. – 30.6.2015. године 

[18] 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

  У периоду од 01.01.2015 до 30.06.2015 укупна вредност реализованих инвестиција 
износи 57.740.479 динара. Од овог износа 56.482.612 динара се односи на инвестиције из овог 
периода и односе се на набавку: два комунална возила за одношење комуналног отпада са 
пресом 22 м3 у износу од 26.500.000 динара, четрнаест дигиталних фото апарата  и једну фото 
камеру „SONY“ у вредности од 223.676, три уградне дизалице на возилима за одношење 
комуналног отпада укупне вредности 7.200.000 дин, мрежна опрема у вредности од 1.939.136 
динара, опрема за прање возила у коју спада дестилатор укупне вредности 119.800 динара и 
осамсто контејнера за одлагање комуналног отпада 20.500.000 динара. Приказ реализованих 
инвестиција у овом периоду дат је у табели која је саставни део извештаја.  
 
 
              
 

 
 
 
Инвестиције реализоване у периоду од 01.01.2015 до 30.06.2015, а које се односе на претходни 
период износе 1.257.867 динара. У ове инвестиције убрајамо реконструкцију једног подземног 
контејнера запремине 3м3 у износу од 398.367 и услуге реинжињеринга софтвера у износу од 
859.500 динара. Приказ реализованих инвестиција из предхотног периода дат је у табели која је 
саставни део извештаја. 
 

 
 
 

Реализоване инвестиције из предходног периода 

Р.бр. ВРСТА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА УКУПНО (дин) 

1. Возила за изношење комуналног отпада 26.500.000 
2. Контејнери 20.500.000 
4. Мрежна опрема 1.939.136 
5. Фотоапарати и камере 223.676 
6. Опрема за прање возила 119.800 
 УКУПНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА: 49.282.612r 
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