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ППШТЕ НАППМЕНЕ 
 
 
 

Прпграм ппслпваоа ЈКП „Градска шистпћа“ Бепград, за 2014. гпдине се дпнпси у 
пкплнпстима када је Одлукпм п распущтаоу Скупщтине града Бепграда и пбразпваоу 
Привременпг пргана града Бепграда (Службени гласник бр. 100 пд 18.нпвембра 2013.) распущтена 
Скупщтина града Бепграда и пбразпван Привремени прган града Бепграда за пбављаое ппслпва 
из надлежнпсти Скупщтине и изврщних пргана града Бепграда. Привремени прган пбавља текуће 
и непдлпжне ппслпве из надлежнпсти Скупщтине града Бепграда и изврщних пргана утврђеним 
закпнпм и Статутпм града, дп кпнституисаоа Скупщтине града Бепграда и избпра изврщних пргана 
накпн пдржаних избпра, у складу са закпнпм.  

 
Привремени прган дпнпси: 
1. Одлуку п привременпм финансираоу града Бепграда за перипд јануар – март 2014. гпдине 

2. Одлуку п финансираоу прпграма, прпјекта и активнпсти кприсника средстава бучета града 

Бепграда у  2014., 2015. И 2016. гпдини (са средствима ппредељеним за перипд април-

децембар 2014) 

У зависнпсти пд пптребе прпграм ппслпваоа ЈКП „Градска шистпћа“ Бепград, за 2014 ће се 
усклађивати путем ребаланса са  пдлукама кпје буде дпнпсип прган управљаоа града Бепграда. 



 4 

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 
 

Мисија 

Предузеће свпју мисију сагледава у кпнтинуиранпм и квалитетнпм пбављаоу свпјих 

делатнпсти на технплпщки савремен и екплпщки прихватљив нашин, уз максималнп ппщтпваое 

јавнпг интереса лпкалне средине у кпјпј делујемп. Такпђе свпју мисију Предузеће спрпвпди крпз 

интензивну сарадоу са станпвнищтвпм и развпј екплпщке свести и пдгпвпрнпсти, ппщтпваое 

принципа пдрживпг развпја, сталну бригу п задпвпљству свпјих радника и свих кприсника услуга и 

оихпвпј дпбрпбити. 

 

Визија 

За Предузеће визија представља лидерску ппзицију међу јавним кпмуналним предузећима 

на теритприји Бепграда, преппзнатљиву у целпј Србији пп примени најбпље дпступне светске 

праксе и технплпгије и уважаваоу принципа защтите живптне средине. 

 

Циљеви 

ЈКП ''Градска шистпћа'' је пснпвана кап јавнп кпмуналнп предузеће ради врщеоа 

делатнпсти у смислу пружаоа кпмуналних услуга пд знашаја за пствареое живптних пптреба 

физишких и правних лица и тп: ппслпви пдржаваое шистпће на ппврщинама јавне намене кпја 

пбухвата шищћеое и праое асфалтираних, бетпнских, ппплпшаних и других ппврщина јавне 

намене, уклаоаое снега и леда у зимскпм перипду са пещашких зпна, зпна усппренпг сапбраћаја, 

пещашких прелаза и пасарела, јавних степенищта, трптпара щирих пд 5 метара, трптпара испред 

пещашких прелаза и ппдземних прплаза и улишних сливника, прикупљаое и пдвпжеое 

кпмуналнпг птпада са тих ппврщина, пдржаваое и пражоеое ппсуда за птпатке на ппврщинама 

јавне намене; управљаое кпмуналним птпадпм кпје пбухвата сакупљаое кпмуналнпг птпада, 

оегпвп пдвпжеое, третман и безбеднп пдлагаое, укљушујући управљаое, пдржаваое, санираое 

и затвараое деппнија кап и селекција секундарних сирпвина и пдржаваое, оихпвп складищтеое 
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и третман; црпљеое, пдвпз и третираое фекалија из септишких јама на ппдрушју градских 

ппщтина. 

Оснпвни циљ Предузећа је пбављаое наведених делатнпсти у складу са утврђеним 

стандардима и дпнетим прпграмима, пп принципу ефективнпсти и ефикаснпсти у свим 

сегментима ангажпваоа средстава и рада. Циљ Предузећа је и да кпнтинуиранп прати савремена 

дпстигнућа у свпм сегменту ппслпваоа и у складу са тим усваја и примеоује нпве технике 

пдржаваоа и прпизвпдое у складу са распплпживим капацитетима. Циљеви Предузећа се 

сагледавају и у сталнпј технишкпј ппремљенпсти, у складу са савременим стандардима и 

усаврщаваоу и псппспбљаваоу кадрпва за усвајаое и примену нпвих технплпгија у сегменту 

ппслпваоа. Меначмент Предузећа се стара п раципналнпм кприщћеоу ресурса, ради 

минимизираоа трпщкпва на свим нивпима у свим фазама реализације ппслпвних прпцеса щтп 

представља један пд сталних циљева у свим ппслпвним гпдинама. 

 

 

 

 
2. ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА – ШЕМА 

 
 

Предузеће је прганизпванп у щест сектпра: Сектпр „Оператива“, сектпр „Правних, кадрпвских и 
ппщтих ппслпва“,сектпр „Екпнпмских ппслпва“, сектпр „Кпмерцијалних ппслпва“, сектпр 
„Одржаваоа“ и сектпр „Развпја и урбанистишкп – технишких ппслпва“, кап и Нивп предузећа. 
 

Сектпр „Оператива“,шини 13 ппгпна пснпвне делатнпсти, и тп: Ппгпн за шищћеое, праое, пдвпз 
и деппнпваое кпмуналнпг птпада, размещтених на 10 Градских ппщтина (Стари Град, Звездара, 
Палилула, Врашар, Впждпвац, Савски Венац, Нпви Бепград, Земун, Чукарица, Ракпвица), затим 
Ппгпн сакупљаоа секундарних сирпвина и експлпатације деппнија (Винша), Ппгпн за прикупљаое 
и прпмет секундарних сирпвина и пдвпза и деппнпваое фекалних материја, Гаражнп диспешерски 
ппслпви и Служба екслплпатације и нпрмираоа, кпја је прганизпвана у два пдељеоа и тп 
Одељеое експлпатације и Одељеое нпрмираоа, кап и Одељеое грађевинских ппслпва. 
 

Сектпр „Правних, кадрпвских и ппщтих ппслпва“ сашиоен је пд Службе правних ппслпва, 
Служба кадрпвских ппслпва, Службе пбезбеђеоа, Службе ппщтих ппслпва, Службе друщтвених 
стандарда и Службе управљаоа инфпрмаципним системпм. 
 

Сектпр „Екпнпмских ппслпва“ се састпји пд 3 службе и тп: Служба коигпвпдства, Финансијска 
служба и Служба прихпда. 
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Сектпр „Кпмерцијалних ппслпва“ шине 3 службе, са 3 пдељеоа. Служба јавних набавки 
прганизпвана је у 2 пдељеоа и тп: Одељеое јавних набавки малих вреднпсти и Одељеое јавних 
набавки велике вреднпсти, затим Кпмерцијална служба кпја у пквиру свпје прганизаципне целине 
има и ппсебнп Одељеое набавке аутп-делпва и услуга и Магацинска служба. 
Сектпр „Одржаваоа“ сашиоавају 2 службе, и тп: Служба пдржаваоа впзила, мащина и ппмагала за 
рад и Технишкп развпјна служба. У пквиру Службе пдржаваоа впзила, мащина и ппмагала за рад 
налазе се следећа пдељеоа: Одељеое кпмпјутерске дијагнпстике, Одељеоеаутпмеханишара, 
Одељеое мащинске припреме, Одељеое аутпелектришара, Одељеоеаутпбравара – аутплимара, 
Одељеое аутплакирера, Одељеое пправки кпнтејнера и Одељеое за пдржаваое мащина и 
инсталација. Одељеое кптларнице иОдељеое за пдржаваое грађевинске механизације се налазе 
у саставу Технишкп развпјне службе. 
 

Сектпр „Развпја и урбанистишкп – технишких ппслпва“ сашиоавају: Служба плана, анализе и 
развпја и Служба урбанистишкп – технишких ппслпва. 
 

Организаципну целину Нивпа предузећа шини Меначмент, и тп: Генерални директпр, 
Заменик генералнпг директпра, Изврщни директпр, Ппмпћник генералнпг директпраза екпнпмске 
ппслпве, Ппмпћник генералнпг директпра за правне ппслпве, Ппмпћник генералнпг директпра за 
пснпвну делатнпст, Ппмпћних генералнпг директпра за технишке ппслпве, Саветник генералнпг 
директпра за прганизаципнп – технишке ппслпве, Саветник генералнпг директпра за защтиту 
здравља, живптне средине и хигијенскп санитарни надзпр, Секретарице, Секретар Управнпг 
пдбпра, впзаши, Саветник генералнпг директпра за маркетинг, инфпрмисаое и инфпрмаципне 
системе, Саветник генералнпг директпра за екпнпнпмске ппслпве и ппслпве плана и анализе, 
Кппрдинатпр пднпса са јавнпщћу, Ппмпћник генералнпг директпра за јавне набавке, Саветник 
генералнпг директпра за јавне набавке и Административнп - пперативни радник. У пквиру Нивпа 
налазе се 3 службе, а пне су: Служба кпнтрпле ппврщина ппслпвнпг и стамбенпг прпстпра и 
врщеоа услуга кпје је прганизпванп крпз два пдељеоа, и тп Одељеое кпнтрпле ппврщина 
ппслпвнпг и стамбенпг прпстпра и Одељеое кпнтрпле врщеоа услуга, затим Служба за 
инфпрмисаое и маркетинг, Служба за безбеднпст и здравље на раду и Служба дефинисаоа и 
кпнтрпле квалитета. 
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СЛУЖБА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ 

ПОГОН ЗА ЧИШЋЕЊЕ, 

ПРАЊЕ, ОДВОЗ И 

ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА 

ПОГОН САКУПЉАЊА 

СЕКУНДАРНИХ 

СИРОВИНА И 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 

ДЕПОНИЈА 

ПОГОН ЗА 

ПРИКУПЉАЊЕ И 

ПРОМЕТ  

СЕК. СИРОВИНА И 

ОДВОЗ И ДЕПОНОВАЊЕ 

ФЕКАЛНИХ МАТЕРИЈА 

 

 

ФЕКАЛНИХ МАТЕРИЈА 

 

ГАРАЖНО 

ДИСПЕЧЕРСКИ 

ПОСЛОВИ 

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 

СЛУЖБА 

ДРУШТВЕНОГ 

СТАНДАРДА 

СЛУЖБА КАДРОВСКИХ 

ПОСЛОВА 

 

СЕКТОР 

ЕКОНОМСКИХ 

ПОСЛОВА 

СЛУЖБА 

КЊИГОВОДСТВА 

ФИНАНСИЈСКА 

СЛУЖБА 

СЛУЖБА ПРИХОДА 

КОМЕРЦИЈАЛНА 

СЛУЖБА 

СЕКТОР 

РАЗВОЈАИ 

УРБАНИСТИЧКО-

ТЕХНИЧКИХ 

ПОСЛОВА 

 

СЛУЖБА ПЛАНА, 

АНАЛИЗЕ И 

РАЗВОЈА 

СЛУЖБА 

УРБАНИСТИЧКО-

ТЕХНИЧКИХ 

ПОСЛОВА 

 

Одељење 

грађевинских послова 

СЕКТОР 

ОПЕРАТИВЕ 

 

Одељење контроле  

вршења усуга 

СЛУЖБА ЗА 

ИНФОРМИСАЊЕ И 

МАРКЕТИНГ 

СЛУЖБА ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ И 

ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

СЛУЖБА УПРАВЉАЊА 

ИНФОРМАЦИОНИМ 

СИСТЕМОМ 

СЕКТОР 

КОМЕРЦИЈАЛНИХ 

ПОСЛОВА 

Одељење јавних 

набавки мале 

вредности 

Одељење јавних 

набавки велике 

вредности 

МАГАЦИНСКА 

СЛУЖБА 

Одељење набавке  

ауто-делова и услуга 

СЛУЖБА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И 

НОРМИРАЊА 

Одељење 

експлоатације 

Одељење нормирања 

СЛУЖБА 

ДЕФИНИСАЊА И 

КОНТРОЛЕ 

КВАЛИТЕТА 

СЛУЖБА ИНТЕРНЕ 

РЕВИЗИЈЕ 

ГРАДСКА ЧИСТОЋА 

ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ 

НА НИВОУ 

ПРЕДУЗЕЋА 

СЛУЖБА КОНТРОЛЕ 

ПОВРШИНА 

ПОСЛОВНОГ И 

СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА 

И ВРШЕЊА УСЛУГА 

Одељење контроле 

површина 

пословног и 

стамбеног простора 



 
3. ПСНПВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРПГРАМА ППСЛПВАОА ЗА 2014. ГПДИНУ 

 
3.1. Прпцеоени физички пбим активнпсти у 2013. Гпдини 

 
Физишки пбим - Остварени физишки пбим на услугама изнпщеоа кпмуналнпг птпада - мерен 

ппврщинпм у м2 стамбенпг и ппслпвнпг прпстпра  према Плану за 2013. гпдину је изнпсип 
572.000.000м2, дпк је пп прпцени пствареое за исту гпдину – изнпсилп 564.450.000м2 – щтп 
представља 98,68% у пднпсу на План. Раст физишкпг пбима услуга изнпщеоа кпмуналнпг птпада 
према прпцени за 2013. гпдину изнпси 0,8%, пднпснп кпд дпмаћинстава за 1,4%, дпк је кпд 
привредних предузећа и других прганизација смаоеое за 0,7%, у пднпсу на пствареое за 2012. 
гпдину. Према ппдацима из пктпбра месеца 2013. гпдине, услуге изнпщеоа кпмуналнпг птпада су 
врщене кпд 596.001 дпмаћинстава и кпд 15.294 сампсталних тргпвинских и занатских радои и пкп 
12.000 привредних предузећа, других прганизација и устанпва. Прпсешна месешна ппврщина 
стамбених пбјеката из кпјих је изнпщен кпмунални птпад тпкпм првих 9 месеци је изнпсила: кпд 
дпмаћинстава 32.858.433м2, СТР и СЗР 547.824м2 а кпд привредних предузећа и других 
прганизација и устанпва 13.631.587м2 – щтп укупнп изнпси 47.037.844м2. 

 Оствареое за шищћеое јавних ппврщина према прпцени за 2013. гпдину у пднпсу на План  
2013. гпдине изнпси 96,9%, тј. 2.650.000.000м2, дпк пствареое за праое јавних ппврщина према 
прпцени за 2013.гпдину изнпси 97,3% у пднпсу на План 2013. гпдине, пднпснп 630.000.000м2. 
Према ппдацима за 2013. гпдину, предузеће је врщилп шищћеое на прекп 2.470 улица месешне 
ппврщине 219.942.049м2, а праое на прекп 2.550 улица ппврщине 53.547.881м2. 

 Ванреднп зимскп праое јавних ппврщина према прпцени за 2013. гпдину, ће бити 
пстваренп на 130.000.000м2, щтп је у пднпсу на План 2012, веће пствареое за 30%. Однпщеое 
дивљих деппнијa пп прпцени дп краја 2013.гпдине ће изнпсити 141.930м3, щтп је у пднпсу на план 
веће за 17,4%, дпк ће изнпщеое кпмуналнпг птпада са Аде изнпсити 62.070м3 щтп је на нивпу 
плана за 2013. гпдину. 

 Одвпз фекалних материја у 2012. гпдини је пстварен у изнпсу пд 55.959м2, а у Плану за 
2013. гпдину је предвиђен изнпс пд 61.000м3, а према прпцени пствареоа дп краја 2013. гпдине 
изнпси 58.700м3 - щтп знаши да је у паду за 3,8% у пднпсу на План.  

 У тпку 2012. гпдине, сакупљенп је укупнп 6.242 тпне секундарних сирпвина, и тп највище 
ПЕТ амбалаже, старпг папира, старпг лима и пластике. У Плану за 2013. гпдину је предвиђенп 
6.300 тпна, а према прпцени дп краја 2013. гпдине биће пстваренп 6.460 тпна сакупљених 
секундарних сирпвина - щтп знаши да ће уследити ппвећаое за 2,5% у пднпсу на План. 

На деппнији „Винша“ у тпку 2012. гпдине је деппнпванп укупнп 507.710 тпна кпмуналнпг 
птпада, а према Плану за 2013. гпдину, предвиђена је кплишина пд 480.000 тпна кпмуналнпг 
птпада, дпк ће према прпцени дп краја 2013. гпдине бити изнетп кпмуналнпг птпада на деппнију 
„Винша“ у кплишини пд 508.000 тпна кпмуналнпг птпада - щтп знаши да ће уследити ппвећаое у 
пднпсу на План за 5,8%. 

Приликпм уклаоаоа дивљих деппнија и реализације других ванредних акција и изнпщеоа 
кпмуналнпг птпада са Аде Циганлије, у тпку 2012. гпдине пстварен је физишки пбим изнетпг 
кпмуналнпг птпада у кплишини пд 174.112м3, а у Плану за 2013. гпдину предвиђена је кплишина 
пд 183.000м3, дпк је прпцена пствареоа дп краја гпдине предвиђена у кплишини пд 204.000м3 - 
щтп представља ппвећаое за 11,5% у пднпсу на планирану велишину.                                                8 
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      3.2.    Прпцена финансијских ппказатеља за 2013. гпдину и текстуалнп пбразлпжеое ппзиција 

 
 

Прихпд пд реализације услуга изнпщеоа кпмуналнпг птпада кпд дпмаћинстава – кпји 
представљају реализпване услуге изнпщеоа кпмуналнпг птпада изражене у м2 стамбене 
ппврщине, а исти су према прпценама базирани на фактурама исппстављеним за перипд јануар – 
нпвембар 2013. гпдине,  и прпцени за децембар, и изнпсе 1.868.633 хиљада динара, щтп шини 
35,4 % пд укупних прихпда 

Прихпди пд реализације услуга изнпщеоа кпмуналнпг птпада пд привредних предузећа и 
других прганизација и устанпва, разне ванредне услуге правним лицима, за 2013.гпдину се 
прпцеоује на изнпс 2.019.424 хиљада динара, щтп шини 38,2 % укупних прихпда. 

Прихпди пд прпдаје секундарних сирпвина за 2013. гпдину се прпцеоују на изнпс пд 73.379 
хиљада динара щтп шини 1,4 % укупних прихпда. 

 

Прпцена је да ће прихпди пп пснпву шищћеоа, праоа, пднпщеоа дивљих деппнија и 
изнпщеоа кпмуналнпг птпада са Аде, за перипд пд 01.јануара дп 31.децембра бити 1.185.160 
хиљада динара, щтп шини 22,4 % пд укупних прихпда ЈКП „Градске шистпће“. Везанп за прилив 
средстава, треба наппменути, да ће изнпс пд 300.000 хиљада динара за  услуге изврщене у 
2013.гпдини, бити наплаћенп тпкпм 2014. гпдине, и тп 101.337 хиљада динара у перипду јануар – 
март 2014, а 198.663 хиљаде динара у перипду април - децембар. 

Претхпднп ппменута 3 пснпвна извпра прихпда пснпвне делатнпсти према прпцени 
прихпда предузећа дп краја 2013. гпдине - ушествују са 97,4 %. 

Oстали ппслпвни прихпди, кпји се пднпсе на дпнације и дптације, према прпцени дп краја 
2013. гпдине изнпсе 68.017 хиљаде динара, а пднпсе се на пдлпжене прихпде за дпнирана 
кпмунална впзила пд стране псниваша у ранијим перипдима. Кпликп изнпси ампртизација за 
наведена впзила, тпликп иде у прихпде за пбрашунску гпдину. Пп пвпм пснпву нема прилива 
средстава на текући рашун. У укупним прпцеоеним прихпдима за 2013. гпдину, прихпди пд 
дпнација пбрашунатим пп пвпм пснпву, ушествују са 1,3%. 

Препстали прихпди у прпјекцији за 2013. гпдину, изнпсе 67.599 хиљада динара а пднпсе се 
на наплату камата, судских и адвпкатских трпщкпва пд стране купаца, кап и прихпда пд прпмена 
рашунпвпдствене пплитике, щтп шини укупнп 1,3 % укупних прихпда у 2013. гпдини. 
 

Укупнп прпцеоени прихпди предузећа за 2013. гпдину - изнпсе 5.282.980 хиљадa динара и 
у пднпсу на ребаланс плана за 2013.гпдину, су маои за 4,1 %, збпг непствареоа планиранпг 
ппраста цена услуга изнпщеоа кпмуналнпг птпада пд 5,5 % пд 01.05.2013. гпдине. 
 

Трпщкпви прпизвпдних услуга су прпцеоени у изнпсу пд 1.036.059 хиљада динара, и маои 
су у пднпсу на Ребаланс плана кпји изнпси 1.084.500 хиљада динара, за 4,5%. Финансијскпм 
анализпм реализације планираних трпщкпва у перипду пд 01.01. 2013. Дп 31.10.2013. на кпнту 
539, кпји се пднпси на ангажпваое дпдатне радне снаге прекп Омладинских задруга и  
Кадрпвских услуга, прпцеоује се, да ће трпщкпви ангажпваоа радне снаге прекп Омладинских 
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задруга и Кадрпвских услуга, изнпсити 900.000 хиљада димара, щтп је 6,0 % вище пд планиранпг 
изнпса, збпг већег брпја радника ангажпваних прекп кадрпвских услуга, у пднпсу на брпј радника 
кпји је ангажпван прекп пмладинских задруга, збпг пдређенпг брпја кпмуналних радника 
ангажпваних на пражоеоу кпнтејнера, праоу и шищћеоу јавних ппврщина, кпји мпрају имати 
закљушен угпвпр п раду. Какп је пва врста ангажпваоа радника скупља, у 2013. гпдини је за 51.000 
хиљада динара, пстваренп вище пд планиранпг на тпј ппзицији. У пднпсу на пствареое у 
претхпднпј, 2012. гпдини пд 925.000 хиљада динара, у 2013. гпдини су смаоени трпщкпви за те 
намене за 2.7 %, или за 25.000 хиљадa динара.  

Ампртизација је прпцеоена у изнпсу пд 455.733 хиљада динара. 

Нематеријални трпщкпви су прпцеоени дп краја 2013. гпдине на 187.671 хиљаде динара, 
щтп је у пднпсу на план за 22,6% маое.  

Финансијски расхпди су прпцеоени на 88.833 хиљада динара дп краја 2013. гпдине, и на 
нивпу су плана за 2013. гпдину. 

Остали расхпди су прпцеоени на 24.337 хиљада динара дп краја 2013. гпдине, и маои су у 
пднпсу на План за 39,9%, збпг маое директних птписа пптраживаоа пд планираних.  

Обезвређиваое пптраживаое пд купаца се прпцеоује на знатнп већем нивпу у пднпсу на 
планирани нивп за 2013.гпдину, из разлпга тещке екпнпмске ситуације у кпјпј ппслују привредни 
субјекти, велики брпј стешајева, кап и привредних субјеката кпји су угащени. Прпцеоени изнпс за 
2013. гпдину је 445.000 хиљада динара. 

На пснпву напред прпцеоених ппзиција расхпда, пднпснп трпщкпва ппслпваоа, укупнп 
прпцеоени расхпди дп краја 2013. гпдине изнпсе 5.254.073 хиљада динара, и у пднпсу на 
планирани изнпс за 2013. гпдину, кпји изнпси 5.436.324 хиљада динара, маои су за 3,4%. Имајући 
у виду, да су укупнп прпцеоени прихпди 5.282.980 хиљада динара дп краја 2013. гпдине, 
пшекујемп дпбит пре пппрезиваоа у изнпсу 28.907 хиљада динара. Пп пдбитку ппреза на дпбит, 
нетп дпбит ће, какп прпцеоујемп, за 2013. гпдину, изнпсити 26.016 хиљада динара и биће 
расппдељена у складу са инструкцијама Осниваша, пднпснп 85 % или 22.114 хиљада динара 
Оснивашу, а 3.902 хиљада динара ЈКП „Градскпј шистпћи“. 
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4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ПБИМ АКТИВНПСТИ ЗА 2014. ГПДИНУ 
 
 

 

Анализирајући пстверени пбим услуга изнпщеоа кпмуналнпг птпада за 2012.гпдину и на 
пснпву прпцене истпг за 2013. гпдину, планирани  физишки пбим услуга изнпщеоа кпмуналнпг 
птпада за 2014. гпдину изнпси 566.220.000м2 и у пднпсу на прпцену дп краја 2013. гпдине 
(564.450.000м2) је у ппрасту за 0,3%. Истпвременп, планирани физишки пбим изнпщеоа 
кпмуналнпг птпада кпд привредних предузећа изнпси 164.940.000м2 и у пднпсу на прпцену дп 
краја 2013. гпдине (163.580.000м2) је у ппрасту за 0,8%. Планирани физишки пбим за 2014. гпдину 
кпд услуга изнпщеоа кпмуналнпг птпада кпд дпмаћинстава изнпси 401.280.000м2, и у пднпсу на 
прпцену пствареоа дп краја 2013. гпдине (400.870.000м2) је у ппрасту за 0,1%.  

Физишки пбим деппнпваоа кпмуналнпг птпада за 2014. гпдину, планиран је у кплишини пд 
510.000 тпна кпмуналнпг птпада, щтп представља ппраст за 0,4% у пднпсу на прпцену дп краја 
2013. гпдине (508.000 тпна). 

 Ванреднп изнпщеое кпмуналнпг птпада са дивљих деппнија, затим щута, земље, зеленпг и 
другпг кпмуналнпг птпада и изнпщеоа кпмуналнпг птпада са Аде Циганлије за 2014. гпдину је 
планиранп у кплишини пд 206.040м3 - щтп у пднпсу на прпцену дп краја 2013. гпдине (204.000м3) 
представља ппраст пд 1%. 

 Кпд услуга шищћеоа и праоа јавних ппврщина, према Плану за 2014 гпдину – физишки 
пбим изнпси 3.337.849.459м2, а дп краја 2013. гпдине, пп прпцени изнпси 3.280.000.000м2 щтп 
представља ппвећаое ппврщина за 1,8% и тп кпд услуга шищћеоа за 3,2%, дпк је кпд услуга праоа 
пад за 6,0%.  

 Планирани физишки пбим пдвпза фекалних материја за 2014. гпдину изнпси 60.000м3 и у 
пднпсу на прпцену дп краја 2013. гпдине (58.700м3) је у ппрасту за 2,2%. 

 План физишкпг пбима сакупљаоа секундарних сирпвина за 2014. гпдину изнпси 6.600 тпне 
и у пднпсу на прпцену дп краја 2013. гпдине (6.460 тпна) је у ппрасту за 2,2%. 
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5.  ФИНАНСИЈСКЕ ПРПЈЕКЦИЈЕ - ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ППКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. 
ГПДИНУ 

Р 

бр 

Бр 

кон 
О п и с 

Остварено 

2012. 

Ребаланс 

плана 

2013 

Процена  

2013 

План 

2014 

Индекс 

7/6 

Индекс 

7/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1     РАСХОДИ                

2 50 
 НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ 

РОБЕ 
4.796   19.201 0 0,0   

3 500  Набавка робе             

4 501  Набавна вредност продате робе 4.796   19.201 0 0,0   

5 502 
 Набавна вредност продатих некретни 

прибавље ради продаје 
  

  
        

6 51  ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 855.533 1.010.400 805.373 1.070.460 132,9 105,9 

7 510  Набавка материјала             

8 511  Трошкови материјала за израду 238.115 384.100 219.296 377.490 172,1 98,3 

9 512 
 Трошкови осталог материјала 

(режијског) 
132.611 

116.300 
118.076 111.470 94,4 95,8 

10 513  Трошкови горива и енергије 484.807 510.000 468.001 581.500 124,3 114,0 

11 52 

 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА 

ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ 

РАСХОДИ 

2.155.507 2.369.824 2.184.914 2.283.088 104,5 96,3 

12 520 
 Трошкови зарада и накнада зарада 

(бруто) 
1.621.931 

1.769.862 
1.690.468 1.724.863 102,0 97,5 

13 521 

 Трошкови пореза и доприноса на 

зараде и накнаде зарада на терет 

послодавца 

290.198 323.274 302.994 313.718 103,5 97,0 

14 522  Трошкови накнада по уговору о делу 174 585 585 600 102,6 102,6 

15 523 
 Трошкови накнада по ауторским 

уговорима 
  

  
        

16 524 
 Трошкови накнада по уговору о 

привременим и повременим пословима 
  

  
        

17 525 
 Трошкови накнада физичким лицима 

по основу осталих уговора 
145           

18 526 
 Трошкови накнада члановима управног 

и надзорног одбора 
5.458 5.703 3.096 2.407 77,7 42,2 

19 529  Остали лични расходи и накнаде 237.601 270.400 187.771 241.500 128,6 89,3 

20 53 
 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ 

УСЛУГА 
1.043.385 1.084.500 1.036.059 1.101.540 106,3 101,6 

21 530  Трошкови услуга на изради учинака             

22 531  Трошкови транспортних услуга 38.587 40.500 48.821 49.500 101,4 122,2 

23 532  Трошкови услуга одржавања 40.477 136.000 62.540 134.190 214,6 98,7 

24 533  Трошкови закупнина 823 2.300 1.722 2.300 133,6 100,0 

25 534  Трошкови сајмова 354   247   0,0   

26 535  Трошкови рекламе и пропаганде             

27 536  Трошкови истраживања             

28 537 
 Трошкови развоја који се не 

капитализују 
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29 539  Трошкови осталих услуга 963.144 905.700 922.729 915.550 99,2 101,1 

Р 

бр 

Бр 

кон 
О п и с 

Остварено 

2012. 

Ребаланс 

плана 

2013 

Процена  

2013 

План 

2014 

Индекс 

7/6 

Индекс 

7/5 

30 54 
 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И 

РЕЗЕРВИСАЊА 
467.618 500.000 455.733 430.500 94,5 86,1 

31 540  Трошкови амортизације 467.618 500.000 455.733 430.500 94,5 86,1 

32 541  Трошкови резервисања за гарантни рок             

33 542 
 Резервисања за трошкове обнављања 

природних богатстава 
  

  
        

34 543 
 Резервисања за задржане кауције и 

депозите 
  

  
        

35 544 
 Резервисања за трошкове 

реструктурирања 
  

  
        

36 545 
 Резервисања за накнаде и друге 

бенефиције запослених 
  

  
        

37 549  Остала дугорочна резервисања             

38 55  НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 266.750 242.500 187.671 165.300 88,1 68,2 

39 550  Трошкови непроизводних услуга 95.282 107.000 84.503 100.000 118,3 93,5 

40 551  Трошкови репрезентације 3.757 5.000 2.161 4.000 185,1 80,0 

41 552  Трошкови премија осигурања 7.840 21.500 7.673 21.500 280,2 100,0 

42 553  Трошкови платног промета 15.733 4.000 4.469 3.000 67,1 75,0 

43 554  Трошкови чланарина 4.671 4.500 4.871 3.000 61,6 66,7 

44 555  Трошкови пореза 12.745 12.500 10.947 10.000 91,4 80,0 

45 556  Трошкови доприноса             

46 559  Остали нематеријални трошкови 126.722 88.000 73.047 23.800 32,6 27,0 

47 56  ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 77.974 88.600 88.833 103.000 115,9 116,3 

48 560 
 Финансијски расходи из односа са 

матичним и зависним правним лицима 
  

  
        

49 561 
 Финансијски расходи из односа са 

осталим повезаним правним лицима 
  

  
        

50 562  Расходи камата 51.950 75.000 80.000 90.000 112,5 120,0 

51 563  Негативне курсне разлике 2           

52 564 
 Расходи по основу ефеката валутне 

клаузуле 
23.483 

13.600 
6.000 13.000 216,7 95,6 

53 565 

 Расходи од учешћа у губитку зависних 

правних лица и заједни улагања који се 

обрачунавају коришћ метода удела 

  

  

        

54 569  Остали финансијски расходи 2.539   2.833   0,0   

55 57  ОСТАЛИ РАСХОДИ 209.559 40.500 24.337 25.000 102,7 61,7 

56 570 

 Губици по основу расходовања и 

продаје нематеријалних улагања, 

некретнина, постројења и опреме 

12.837 

  

260   0,0   

57 571 
 Губици по основу расходовања и 

продаје биолошких средстава 
  

  
        

58 572 
 Губици по основу продаје учешћа у 

капиталу и хартија од вредности 
74 

  
        

59 573  Губици од продаје материјала             
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60 574  Мањкови 1.178           

Р 

бр 

Бр 

кон 
О п и с 

Остварено 

2012. 

Ребаланс 

плана 

2013 

Процена  

2013 

План 

2014 

Индекс 

7/6 

Индекс 

7/5 

61 575 

 Расходи по основу ефеката уговорене 

заштите од ризика, који не испуњавају 

услове да се искажу у оквиру рев. 

резерви 

  

  

        

62 576 
 Расходи по основу директних отписа 

потраживања 
111.829 

30.000 
8.000 20.000 250,0 66,7 

63 577 
 Расходи по основу расходовања залиха 

материјала и робе 
54 

  
7 0 0,0   

64 579  Остали непоменути расходи 83.587 10.500 16.071 5.000 31,1 47,6 

65 58 
 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ 

ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ 
193.682 100.000 445.000 0 0,0 0,0 

66 580  Обезвређење биолошких средстава             

67 581  Обезвређење нематеријалних улагања             

68 582 
 Обезвређење некретнина, постројења и 

опреме 
535 

  
        

69 583 

 Обезвређење дугорочних финансијских 

пласмана и других хартија од вредности 

расположивих за продају 

  

  

        

70 584  Обезвређење залиха материјала и робе             

71 585 
 Обезвређење потраживања и 

краткорочних финансијских пласмана 
193.147 100.000 445.000 0 0,0 0,0 

72 589  Обезвређење остале имовине             

73 59 
 ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА 
28.073 

  
6.951 0 0,0   

74 590  Губитак пословања које се обуставља             

75 591 

 Расходи, ефекти промене 

рачуноводствених политика и исправке 

грешака из ранијих година 

28.073   6.951 0 0,0   

76 599 
Пренос расхода  (УКУПНО 

РАСХОДИ) 
5.302.877 5.436.324 5.254.073 5.178.888 98,6 95,3 

77    ПРИХОДИ             

78 60  ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 0 0 0 0     

79 600 
 Приходи од продаје робе матич и завис 

правним лицима 
  

  
        

80 601 
 Приходи од продаје робе осталим 

повезаним правним лицима 
  

  
        

81 602 
 Приходи од продаје робе на домаћем 

тржишту 
  

  
        

82 603 
 Приходи од продаје робе на 

иностраном тржишту 
  

  
        

83 61 
 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
5.077.893 5.145.441 5.146.596 5.062.121 98,4 98,4 

84 610 
 Приходи од продаје производа и услуга 

матичним и зависним  
  

  
        

85 611 
 Приходи од продаје производа и услуга 

осталим повезаним правним  
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бр 

Бр 
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Индекс 
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86 612 
 Приходи од продаје производа и услуга 

на домаћем тржишту 
5.077.893 5.145.441 5.146.596 5.062.121 98,4 98,4 

87 613 
 Приходи од продаје производа и услуга 

на иностраном тржишту 
  

  
        

88 62 
 ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА 

УЧИНАКА И РОБЕ 
            

89 620 
 Приходи од активирања или потрошње 

робе за сопствене потребе 
  

  
        

90 621 

 Приходи од активирања или потрошње 

производа и услуга за сопствене 

потребе 

  

  

        

91 63 
 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА 

УЧИНАКА 
  

      
    

92 630 

 Повећање вредности залиха 

недовршених и готових производа и 

недовршених услуга 

  

  

        

93 631 

 Смањење вредности залиха 

недовршених и готових производа и 

недовршених услуга 

  

  

        

94 64 

 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, 

СУБВЕН, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА 

И СЛ. 

90.338 120.000 68.017 65.000 95,6 54,2 

95 640 
 Приходи од премија, субвенција, 

дотација и повраћаја пореских дажбина 
90.338 120.000 68.017 65.000 95,6 54,2 

96 641 
 Приходи по основу условљених 

донација 
  

  
        

97 65  ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 129   768 0 0,0   

98 650  Приходи од закупнина             

99 651  Приходи од чланарина             

100 652 
 Приходи од тантијема и лиценцних 

накнада 
  

  
        

101 659  Остали пословни приходи 129   768 0 0,0   

102 66  ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 100.724 196.300 42.516 45.000 105,8 22,9 

103 660 
 Финансијски приходи од матичних и 

зависних правних лица 
  

  
        

104 661 
 Финансијски приходи од осталих 

повезаних правних лица 
  

  
        

105 662  Приходи од камата 88.089 190.000 38.600 40.000 103,6 21,1 

106 663  Позитивне курсне разлике 21           

107 664 
 Приходи по основу ефеката валутне 

клаузуле 
6.018 

  
        

108 665 
 Прихода од учешћа у добитку зависних 

правних лица и заједничких улагања 
  

  
        

109 669  Остали финансијски приходи 6.596 6.300 3.916 5.000 127,7 79,4 

110 67  ОСТАЛИ ПРИХОДИ 42.067 47.500 13.524 30.000 221,8 63,2 
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111 670 

 Добици од продаје нематеријалних 

улагања, некретнина, постројења и 

опреме 

  

  

        

112 671  Добици од продаје биолошких сред             

113 672 
 Добици од продаје учешћа и 

дугорочних хартија од вредности 
  

  
        

114 673  Добици од продаје материјала             

115 674  Вишкови 99           

116 675  Наплаћена отписана потраживања             

117 676 
 Приходи по основу ефеката уговорене 

заштите од ризика 
38 

  
811 0 0,0   

118 677  Приходи од смањења обавеза 1.748   341 0 0,0   

119 678 
 Приходи од укидања дугорочних 

резервисања 
2.279 

  
        

120 679  Остали непоменути приходи 37.903 47.500 12.372 30.000 242,5 63,2 

121 68 
 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА 

ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ 
466           

122 680 
 Приходи од ускланивања вредности 

биолошких средстава 
  

  
        

123 681 
 Приходи од ускланивања вредности 

нематеријалних улагања 
  

  
        

124 682 
 Приходи од ускланив 

вреднонекретнина, постројења и опреме 
466 

  
        

125 683 

 Приходи од ускланивања вредности 

дугорочних финансијских пласмана и 

хартија од вредности расположивих за 

продају 

  

  

        

126 684 
 Приходи од усклађивања вредности 

залиха 
  

  
        

127 685 

 Приходи од ускланивања вредности 

потраживања и краткорочних 

финансијских пласмана 

  

  

        

128 689 
 Приходи од ускланивања вредности 

остале имовине 
  

  
        

129 69 

 ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС 

ПРИХОДА 

12.277 

  

11.559 0 0,0   

130 690  Добитак пословања које се обуставља             

131 691 

 Приходи, ефекти промене 

рачуноводствених политика и исправке 

грешака из ранијих година 

12.277 

  

11.559 0 0,0   

132 699 
Пренос прихода (УКУПНО 

ПРИХОДИ) 
5.323.894 5.509.241 5.282.980 5.202.121 98,5 94,4 

134   ДОБИТ 21.017 72.917 28.907 23.233 80,4 31,9 

135   ГУБИТАК             

136   порез на добит 2.102 7.292 2.891 2.323 80,4 31,9 

137   ДОБИТ за расподелу 18.915 65.625 26.017 20.910 80,4 31,9 
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Укупнп планирани прихпди предузећа у 2014. гпдини изнпсе 5.202.121 хиљада динара и у 
пднпсу на прпцеоене прихпде дп краја 2013. гпдине, 5.282.980 хиљада динара, су маои за 1,5 %. 
Оснпвни извпри прихпда пвпг предузећа у 2014. гпдину, су:  
 
Прихпди пд реализације услуга изнпщеоа кпмуналнпг птпада кпд дпмаћинстава, кпји су 
планирани у 2014.гпдини у укупнпм изнпсу пд 2.086.255 хиљада динара, а исти се базирају на 
прпцени пствареоа за 2013. гпдину, планиранп ппвећеое цене услуга за 7,5 %, пд 
01.05.2014.гпдине, кап и планиранп ппвећаое ппврщина кпд дпмаћинстава за 0,1 % у 2014. у 
пднпсу на 2013. У укупним прихпдима, прихпди пд дпмаћинстава ушествују са 40,1 %.  
 

Прихпди пд реализације услуга изнпщеоа кпмуналнпг птпада кпд привредних предузећа, 
других прганизација и устанпва, разне ванредне услуге правним лицима планирани су у изнпсу пд 
2.278.963 хиљада динара, а утврђени су на пснпву пствареоа за перипд јануар-нпвембар 2013. 
гпдине, и прпцене дп краја 2013. гпдине, предвиђенпг ппраста цена услуга за 7,5% у 2014. гпдини, 
применивщи ппвећаое цена пд 01.05.2013.гпдине, кап и планиранп ппвећаое ппврщина кпд 
привреде за 0,8 %, у пднпсу на 2013. гпдину. У укупним прихпдима, прихпди пд дпмаћинстава 
ушествују са 43,8 %. 

 
За реализације услуга шищћеоа и праоа јавних ппврщина, пднпщеоа дивљих деппнија и 

изнпщеое кпмуналнпг птпада са Аде циганлије, бучетпм града Бепграда за 2014. гпдину  
планиран је изнпс пд 949.629 хиљада динара са ПДВ-пм, пд кпјих изнпс пд 301.337 хиљаде динара 
за перипд јануар – март, и изнпс пд 648.291 хиљада динара у перипду април – децембар 2014. 
гпдине. Од  укупнп планиранпг изнпса пд 949.629 хиљада динара у 2014. гпдини, 300.000 хиљада 
динара се пднпси на пренете пбавезе за услуге изврщене у 2013. гпдини, а 649.629 хиљада динара 
се пднпси на услуге у 2014. гпдини.  

Укупна вреднпст Нацрта прпграма шищћеоа и праоа за 2014. гпдину изнпси 1.387.027 
хиљада динара. Из бучета за 2014. гпдину, извпр 01, ће бити плаћенп 649.629 хиљада динара, а из 
пдлуке п вищегпдищоем финансираоу  (Одлука п финансираоу прпграма, прпјеката и активнпсти 
КДС града Бепграда у 2014., 2015. и 2016. гпдини) изнпс пд 737.399 хиљаде динара. 

 
Прихпди пд прпдаје секундарних сирпвина су у 2014. гпдини планирани у изнпсу пд 90.000 

хиљада динара и у укупним прихпдима ушествују са 1,7 %. 
 

            Прихпди пд дпнација су планирани у изнпсу пд 65.000 хиљада динара. Прихпди су настали 
коижеоем пдлпжених прихпда пп пснпву дпнација у ранијим гпдинама кпмуналних впзила и 
предајпм кпнтејнера пд стране инвеститпра на стамбеним пбјектима. На дпнирана средства се 
пбрашунава ампртизација и за исти изнпс се коиже прихпди за текућу гпдину. Пп пвпм прихпду 
нема прилива нпвшаних средстава. У укупним прихпдима, прихпди пд дпнација ушествују са 1,2 %. 
Финансијски прихпди - наплата камата, у 2014. гпдини су планирани у изнпсу пд 40.000 хиљада 
динара и већи су за 3,6 % у пднпсу на прпцену дп краја 2013. гпдине, (38.600 хиљада динара), а у 
укупнпм прихпду предузећа ушествују са 0,8%. 
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Остали прихпди  за 2014. гпдину, су планирани у изнпсу пд 30.000 хиљада динара, щтп је 
0,6 % пд укупнп планираних прихпда. Ове прихпде шине највећим делпм наплаћени судски 
трпщкпви за наплату пптраживаоа путем суда. 
 

Укупнп планирани расхпди предузећа у 2014. гпдини изнпсе 5.178.888 хиљада динара и у 
пднпсу на прпцеоене расхпде дп краја 2013. гпдине, 5.254.073 хиљада динара, маои су за 1,4 %.  
 

Трпщкпви материјала и резервних аутпделпва, трпщкпви псталпг материјала и трпщкпви 
гприва и енергије су планирани за 2014. гпдину у изнпсу пд 1.070.460 хиљада динара.  
 

У пквиру трпщкпва материјала кпји су планирани у изнпсу пд 377.490 хиљада динара, 
нејвећи су трпщкпви за резервне делпве у изнпсу пд 177.000 хиљада динара, ХТЗ ппрема у изнпсу 
пд 50.000 хиљада динара, аутпгуме у изнпсу пд 40.000 хиљада динара, сп и ризла 10.500 хиљада 
динара и набавна вреднпст секундарних сирпвина у изнпсу пд 15.000 хиљада динара. 
 

У пквиру трпщкпва псталпг материјала кпји су планирани у изнпсу пд 111.470 хиљада 
динара, највећи су трпщкпви впде за аутпцистерне у изнпсу пд 70.000 хиљада динара, и трпщкпви 
за пдржаваое хигијене у изнпсу пд 18.500 хиљада динара. 
 

У пквиру трпщкпва гприва и енергије кпји су планирани у изнпсу пд 581.500 хиљада 
динара, највећи су трпщкпви еурпдизела у изнпсу пд 485.000 хиљада динара, трпщкпви 
електришне енергије у изнпсу пд 26.000 хиљада динара, трпщкпви мазива, адитива и уља у изнпсу 
пд 24.000 хиљаде динара, трпщкпви мазута и лпж уља у изнпсу пд 24.000 хиљаде динара и 
трпщкпви бензина у изнпсу пд 15.500 хиљада динара. 
 

Брутп зараде и накнаде зарада за старпзаппслне, шија је маса планирана у изнпсу пд 
2.023.366 хиљада динара, увећава се за 15.215 хиљада динара за трпщкпве бенефициранпг раднпг 
стажа за впзаше, кпје нисмп имали претхпдних гпдина, такп да је укупнп планирана маса зарада 
(брутп 2) 2.038.581 хиљада динара за 2014. гпдину. 
 

Планирани трпщкпви псталих услуга у 2014. гпдини, изнпсе 915.550 хиљада динара, щтп је 
за 1 % маое, пд прпцене за 2013. гпдину. У структури пвих трпщкпва, у 2014. гпдини је планиранп 
ангажпваое радне снаге путем пмладинских задруга и кадрпвских услуга у изнпсу пд 850.000 
хиљада динара. За судске трпщкпве приликпм утужеоа купаца, у 2014. гпдини је планиран изнпс 
пд 30.000 хиљада динара.  
 

Ампртизација је у плану за 2014. гпдину дата у изнпсу пд 430.500 хиљада динара.  
 

Нематеријални трпщкпви су планирани у изнпсу пд 165.300 хиљада динара и у пднпсу на 
прпцену за 2013. гпдину, су маои за 32 %  или за 77.200 хиљада динара, а у пднпсу на прпцену за 
2013. гпдину, су маои за 12 %  или за 22.371 хиљада динара.  Највећи деп пвих трпщкпва се 
пднпси на трпщкпве пбједиоене наплате кпји су планирани у изнпсу пд 80.000 хиљада динара. 

 
Финансијски Расхпди планирани су у изнпсу пд 103.000 хиљада динара, и већи су за 20,0 %  

пд планираних за 2013. гпдину, збпг дпспелих камата из кредитних задужеоа. 
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Остали расхпди – Остали расхпди за 2014. гпдину, су планирани у изнпсу пд 25.000 хиљада 
динара, а највећи деп су планирана директна птписана пптраживаоа у изнпсу пд 20.000 хиљада 
динара, збпг брисаоа привредних субјеката из АПР-а, такп да нема мпгућнпсти наплате 
пптраживаоа пд тих купаца. 
 
 На пснпву ппређеоа планиранпг укупнпг прихпда за 2014. гпдину кпји изнпси 5.202.121 
хиљаде динара и укупнп планираних расхпда пд 5.178.888 хиљада динара, евидентнп је да је 
планирана дпбит предузећа у изнпсу пд 23.233 хиљада динара без ппреза на дпбит, щтп је нетп 
дпбит пд 20.910 хиљада динара. Иста ће бити расппдељена у складу са инструкцијама Осниваша. 
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6. ППЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАППШЉАВАОА 
 

Укупна маса зарада за 2014. гпдину је планирана на пснпву инструкција кпје смп дпбили за 
сврхе планираоа, а тп је да се планирана зарада за пктпбар 2013. гпдине, увећава за 0,5 % у 
перипду април – септембар, и дпдатних 1,0 % у перипду пктпбар – децембар. Маса зарада је 
расппређена на месешнпм нивпу у складу са пптребама предузећа, имајући у виду пптребе 
врщеоа услуга и за време државних празника. Трпщкпви накнада за шланпве надзпрнпг пдбпра су 
2.407 хиљада динара.. Јубиларне награде су планиране у изнпсу пд 55.000 хиљада динара збпг 
већег брпја радника кпји пстварују тп правп у 2014. гпдини.  
За птпремнине за редпван пдлазак у пензију, планирана је иста маса кап и у 2013 гпдини. Кпд 
дневница за службенп путпваое планиран је изнпс пд 2.000 хиљаде динара, щтп је знатнп маое у 
пднпсу на планирана средства за ту сврху у 2013. гпдини (3.200.хиљада динара). За превпз 
радника су планирани трпщкпви у изнпсу пд 70.000 хиљада динара, щтп је на нивпу плана за 
претхпдну гпдину.  
 

ЈКП „Градска чистоћа“, не планира додатно запошљавање радне снаге у 2014. години у складу 

са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС бр,108/13, члан 27 

став 34-38). Уколико предузеће искаже потребу за пријемом радника у стални радни однос, 

тражиће сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног 

органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. 

 
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 
Према Плану инвестиција за 2014. гпдину иста ће изнпсити укупнп 120.000 хиљада динара. 

Ппсматранп пп структури планиране инвестиције се пднпсе на инвестиципнп пдржаваое у изнпсу 
пд 18.700 хиљада динара или 15,6%, на ппрему – пднпснп кпмунална впзила и другу кпмуналну 
ппрему пднпси се изнпс пд 93.000 хиљада динара или 77,5% и 8.300 хиљада динара на пстале 
инвестиције или 6,9 % пд укупнп планираних инвестиција за 2014. гпдину. 

 
Извпре планираних инвестиција за 2014. гпдину – представљају средства предузећа. 

Р.Бр. НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈА 

Планирана 
/прпцеоена 

вреднпст 
(без ПДВ-а) 

 
Начин 

пбезбеђеоа 
средстава 

Планирана 
динамика за 
ппкретаое 

инвестиција 
(пп 

кварталима) 

Планирана 
динамика за 
реализацију 
инвестиција 

(пп 
кварталима) 

1. Инвестиципнп пдржаваое пбјеката 6.000.000,00 
Сппствена 
средства 

II-III III-IV 

2. Инвестиципнп пдржаваое грађевинских мащина 12.700.000,00 
Сппствена 
средства 

II-III III-IV 

3. Впзила 41.000.000,00 
Сппствена 
средства 

II II-III 

4. Судпви за сакупљаое смећа 37.000.000,00 
Сппствена 
средства 

II-III III-IV 

5. Дизалица за ппдземне кпнтејнере 15.000.000,00 
Сппствена 
средства 

I I-II 

6. Остале инвестиције 8.300.000,00 
Сппствена 
средства 

II-III 
 
III-IV 

 УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 120.000.000,00    
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8. ЗАДУЖЕНПСТ 
 

 

Банка 
Сврха 

кредита 

Пдпбрени 
кредит (€) 
(динарскпј 

прптиввреднпсти) 

Прва рата 
Ппследоа 

рата 

Прпјекција 
стаоа на 

дан 
31.12.2013. 

Месечна 
рата (€) 

План 
птплате у 

2014. 
гпдини (€) 

Стаое 
кредита на 

дан 
31.12.2014. 

(€) 

Hyppo Alpe 
adria 

Ппдземни 
кпнтејнери 

5.000.000,00 28.02.2014. 28.01.2019. 5.000.000,00 83.333,35 916.666,85 4.083.333,15 

Banka Intesa 
Кпмунална 

впзила 
3.388.218,35 14.04.2012. 14.03.2018. 2.502.309,52 49.064,84 588.778,08 1.913.531,44 

∑   8.388.218,35     7.502.309,52   1.505.444,93 5.996.864,59 

 
 

У кприщћеоу је краткпрпшни кредит у изнпсу пд 300 милипна кпд банке Intesa. Дп 
31.12.2013. гпдина је у плану измиреое пбавезе пп пвпм кредиту. Краткпрпшни кредит за текућу 
ликвиднпст (Overdraft) кпд Кпмерцијалне банке пдпбрен је у изнпсу пд 200 милипна динара. У 
тпку 2014. гпдине биће птвпрен ппступак за набавку Овердрафт кредита у изнпсу пд 300 милипна 
динара, ппщтп пдпбрен (Overdraft) кредит кпд Кпмерцијалне банке истише септембру. 
 
 
 

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДПБАРА, УСЛУГА И РАДПВА ЗА 
ПБАВЉАОЕ ДЕЛАТНПСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИПНП ПДРЖАВАОЕ И СРЕДСТВА ЗА 
ППСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 
Прилпг п задуженпсти у Табели 9.1 „Набавке“, ОБРАСЦИ ПП 2014, кпји је саставни деп Прпграма 
ппслпваоа за 2014. гпдину. 
 
 
 

10. ЦЕНЕ 
 

Елементи за целпвитп сагледаваое пплитике цена услуга пвпг предузећа, су: директни 
трпщкпви - кпји се пстварују у предузећу за пбласт кпмуналне делатнпсти, и тп: материјални 
трпщкпви, резервни делпви, сирпвине и материјали, гпривп и мазивп, електришна  енергија, брутп 
зараде и накнаде зарада, и накнаде зарада пргана Управе и Надзпра, друга примаоа и накнаде 
трпщкпва, трпщкпви ампртизације и други трпщкпви ппслпваоа, финансијски и пстали расхпди. 
Приликпм израде калкулација цена услуга, за редпвнп прикупљаое и пдвпз кпмуналнпг птпада, 
ЈКП „Градска шистпћа“ ппступа у складу са пплитикпм Владе Републике Србије кпју утврђује за 
пдгпварајућу гпдину.  

Какп је задое усклађиваое цена кпје се пднпсе на редпвнп прикупљаое, пдвпз и деппнпваоe 
кпмуналнпг птпада какп кпд дпмаћинстава, такп и кпд привреде и устанпва билп у првпј пплпвини 
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2011. гпдине, а  нивп инфлације у 2012. гпдини изнпсип 5,0 %, у 2013. гпдини 5,5 % а у 2014. 
гпдини се предвиђа 5,5 % , планиранп ппвећаое цена пвих услуга ја 7,5 %, ппшев пд 01.05.2014. 
гпдине.    

      Цене услуга шищћеоа, праоа, ванреднпг зимскпг праоа, пднпщеое дивљих деппнија и 
изнпщеое кпмуналнпг птпада са Аде циганлије за 2014. гпдину су планиране са ппвећаоем истих 
за  5,5% и тп пд 01.01.2014. гпдине. 

Накпн щтп је Нарпдна скупщтина Републике Србије усвпјила Закпн п изменама Закпна п 

ппрезу на дпдату вреднпст („Сл. гласник РС“, брпј 108/2013), кпји ће се примеоивати пд 1. јануара 

2014. гпдине, пднпснп, ппвећаое стппе ПДВ-а са 8 % на 10 %, планиране цене услуга са ПДВ-пм, ЈКП 

"Градске шистпће" Бепград, су ппвећане за разлику између старе и нпве стппе ПДВ-а.  

Предузеће неће меоати цене пснпвних услуга без сагласнпсти Осниваша, какп је инаше и 
регулисанп шланпм 28. Закпна п кпмуналним делатнпстима (Службени гласник РС 88 пд 
24.11.2011). Ппвећаое цена има за циљ да ппкрије пснпвне трпщкпве ппслпваоа, а да се задржи 
истп нивп квалитета услуга у нареднпм перипду а пп мпгућству и знашајнп ппдигне нивп 
прпдуктивнпсти и квалитета услуга и истпвременп пбезбеди стабилнп финансираое пснпвне 
делатнпсти предузећа.  

11. УПРАВЉАОЕ РИЗИЦИМА 
Управљаое ризицима пбухвата идентификпваое, прпцену и кпнтрплу над пптенцијалним 

дпгађајима и ситуацијама кпје мпгу имати супрптан ефекат на пствареое циљева кприсника 
јавних средстава, са задаткпм да пружи разумнп увераваое да ће ти циљеви бити пстварени. 
Управљаое ризицима има ппсебан знашај за Предузеће с пбзирпм да пнп пбавља, кап свпју 
пснпвну и претежну делатнпст пружаое кпмуналних услуга пд знашаја за пствареое живптних 
пптреба физишких и правних лица. У смислу пдредби Закпна п кпмуналним делатнпстима ( “Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2011 ) пружаое кпмуналних услуга пд стране предузећа представља делатнпст 
пд ппщтег интереса, а управљаое кпмуналним птпадпм представља делатнпст пд ппщтег 
екпнпмскпг интереса у смислу прпписа п защтити пптрпщаша. 
Предузеће се залаже да управљаое ризицима ппстане саставни деп прганизаципне културе и 
прпцеса дпнпщеоа пдлука. При тпме, управљаое ризицима се кпристи кап алат за спрешаваое 
настанка или ублажаваоа ппследица неппвпљних дпгађаја кпји мпгу угрпзити циљеве, дпвести дп 
ппремећаја у пбављаоу ппслпва из делатнпсти Предузећа, нанети щтету пкружеоу, импвини, 
заппсленима, грађанима и другим заинтереспваним странама и пбезбеђују се услпви за 
перманентнп и кпнтинуиранп усаврщаваое управљашких структура и других заппслених у 
Предузећу какп би се успещнп спрпвпдип прпцес управљаоа ризицима. 
Опщти мпдел управљаоа ризицима, кпји се усппставља пд стране Предузећа, састпји се пд 4 фазе: 
- утврђиваое ризика  
- прпцена ризика  
- пдгпвпр на ризике и ппступаое пп ризицима  
- праћеое и извещтаваое п ризицима   
 

12.  ПРИЛПЗИ 
ОБРАСЦИ ПП 2014 

в.д директора 

 

______________________ 

Синиша Лазаревић 


