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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 

Osnivaču i Nadzornom odboru JKP “Gradska Čistoća”, Beograd 
 
Mišlјenje 

Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja Javnog komunalnog preduzeća “Gradska Čistoća”, 
Beograd (u daljem tekstu: “Preduzeće”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 
2020. godine i bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i 
izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz 
finansijske izveštaje koje uklјučuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika. 
 
Po našem mišlјenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusu Osnove za mišljenje sa rezervom, 
priloženi finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim 
aspektima, finansijsku poziciju Preduzeća na dan 31. decembra 2020. godine, kao i rezultate 
njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa 
računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i 
računovodstvenim politikama obelodanjenim u Napomeni 3. uz finansijske izveštaje. 
 
Osnova za mišljenje sa rezervom 

Kao što je obelodanjeno u Napomeni 7. uz finansijske izveštaje, nekretnine, postrojenja i 
oprema u pripremi na dan 31. decembra 2020. godine iznose RSD 213,956 hiljada, od čega se 
na nekretnine, postrojenja i opremu u pripremi na kojima nije bilo promena u periodu dužem 
od godinu dana odnosi RSD 153,956 hiljada. Rukovodstvo Preduzeća nije izvršilo procenu 
nadoknadivog iznosa pomenutih nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi u skladu sa MRS 
36 „Umanjenje vrednosti imovine“. Na osnovu raspoložive dokumentacije, nismo bili u 
mogućnosti da utvrdimo da li i u kom iznosu je potrebno izvršiti umanjenje sadašnje vrednosti 
pomenutih nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi u cilju svođenja na njihovu nadoknadivu 
vrednost na dan 31. decembra 2020. godine. 
 
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 7. uz finansijske izveštaje, sadašnja vrednost opreme na 
dan 31. decembra 2020. godine iznosi RSD 4,061,582 hiljada, pri čemu nabavna vrednost iznosi 
RSD 10,355,362 hiljada, a odgovarajuća ispravka vrednosti RSD 6,293,780 hiljada. Uvidom u 
analitičku evidenciju opreme, možemo da konstatujemo da Preduzeće i dalje koristi u svom 
poslovanju potpuno otpisanu opremu nabavne vrednosti RSD 4,034,337 hiljada, od čega se RSD 
3,027,414 hiljada odnosi na komunalna vozila. Rukovodstvo Preduzeća na dan 31. decembra 
2020. i 2019. godine nije izvršilo preispitivanje korisnog veka upotrebe opreme u skladu sa MRS 
16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“. Na osnovu raspoložive dokumentacije nismo bili u 
mogućnosti  da utvrdimo efekte na finansijske izveštaje Preduzeća po ovom pitanju. 
 
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 11. uz finansijske izveštaje, zalihe materijala, rezervnih 
delova, alata i inventara iznose RSD 300,582 hiljadu. Zalihe koje nisu imale ulaza i izlaza u 
2020. godini iznose neto RSD 144,543 hiljadu, dok zalihe koje nisu imale izlaza u periodu od tri 
godine iznose RSD 97,943 hiljada. Preduzeće nije izvršilo obračun neto ostvarive vrednosti 
napred pomenutih zaliha u skladu sa MRS 2 „Zalihe“. Na bazi dostavljene dokumentacije, nismo 
mogli da utvrdimo da li i u kom iznosu bi bilo potrebno da se, na dan 31. decembra 2020. 
godine, izvrši umanjenje vrednosti i preostalih zaliha. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 
Osnivaču i Nadzornom odboru JKP “Gradska Čistoća”, Beograd (Nastavak) 
 
Osnova za mišljenje sa rezervom (Nastavak) 

Kao što je obelodanjeno u Napomenama 12. i 14. uz priložene finansijske izveštaje, 
potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja Preduzeća sa stanjem na dan 31. decembra 
2020. godine iznose RSD 939.439 hiljada i RSD 115.790 hiljada, redom. Međunarodni standard 
finansijskog izveštavanja (MSFI) 9 “Finansijski instrumenti” je na snazi za godišnje periode koji 
počinju na dan 1. januara 2020. godine, i shodno tome, primenjuje se na finansijske izveštaje 
Preduzeća za 2020. godinu. Preduzeće nije izvršilo u potpunosti analizu uticaja MSFI 9 
“Finansijski instrumenti” niti je evidentiralo u svojim finansijskim izveštajima efekte primene 
pomenutog standarda na dan 1. januara i 31. decembra 2020. godine. Na osnovu raspoložive 
dokumentacije nismо bili u mоgućnоsti dа sе аltеrnаtivnim rеviziјskim prоcеdurаmа uvеrimо u 
pоtеnciјаlnе еfеktе koje bi primena MSFI 9 “Finansijski instrumenti” imala na priložene 
finаnsiјskе izvеštаје za 2020. godinu. 
 
Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji i Međunarodnim standardima revizije (MSR). 
Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima detalјnije su opisane u odelјku našeg izveštaja 
Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštaja. Mi smo nezavisni u odnosu na 
Preduzeće u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne 
etičke standarde za računovođe (“IESBA Kodeks”) i etičkim zahtevima koji su relevantni za našu 
reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u 
skladu sa ovim zahtevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili 
dovolјni i odgovarajući da nam pruže osnovu za izražavanje našeg mišlјenja sa rezervom. 
 
Skretanje pažnje 

Skrećemo pažnju na Napomenu 43. uz finansijske izveštaje, u kojoj je opisan događaj nakon 
datuma bilansa koji se odnosi na predaju deponije Vinča privatnom partneru koja se očekuje 
1. jula 2021. godine i uklanjanje svih objekata Preduzeća na pomenutoj deponiji. Sadašnja 
vrednost objekata koje Preduzeće treba da ukloni iznosi RSD 43,038 na dan 31. decembra 2020. 
godine, dok revalorizacione rezerve za pomenute objekte iznose RSD 44,374 hiljade sa stanjem 
na isti dan. Prema rečima rukovodstva, u 2021. godini se očekuje smanjenje prihoda od 
pružanja usluga na deponiji Vinča u iznosu od oko RSD 146,000 hiljada. Pored navedenog, 
Preduzeće će od 1. oktobra 2021. godine vršiti i komunalnu uslugu tretmana kabastog otpada i 
zbrinjavanja posebno odvojenih frakcija iz komunalnog otpada, koje se zbog svog sastava i 
karakteristika, ne mogu odlagati u opremu za sakuplјanje komunalnog otpada. Kako bi se 
amortizovala promena u načinu poslovanja i odlaganja otpada od strane Preduzeća u planu je 
da se u 2021. godini aktiviraju nove deponije na kojima bi se odlagao inertni otpad – zemlјa i 
šut. Planom poslovanja za 2021.godinu za ulaganja u napred pomenute deponije planirana su 
sredstva u iznosu od RSD 51,153 hiljada. 
 
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 7. uz finansijske izveštaje, Preduzeće je evidentiralo 
procenu vrednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme urađene od strane 
nezavisnog procenitelja sa stanjem na dan 1. januara 2017. godine. Prema odredbama Zakona 
o javnoj svojini, Skupština Osnivača je donela Zaključak broj 463-833/16-C dana 30. novembra 
2016. godine, kao i zaključak broj 463-554/17-C od 26. septembra 2017. godine kojim je 
naloženo da se nakon izvršene procene imovina na kojoj Preduzeće ne može uspostaviti pravo 
svojine i nepokretnosti na kojima je Grad Beograd upisao pravo svojine isknjiže iz poslovnih 
knjiga Preduzeća. Tokom 2020. godine osnivaču - Gradu Beogradu dostavljena je dokumentacija 
za upis prava javne svojine i spisak nepokretnosti za ozakonjenje. Do dana ovog izveštaja 
Preduzeće nije isknjižilo iz svojih poslovnih evidencija nepokretnosti koje su predmet prenosa 
Osnivaču i čija sadašnja vrednost na dan 31. decembra 2020. godine, prema najboljoj proceni 
rukovodstva, iznosi RSD 377,829 hiljada.  
 
Naše mišljenje ne sadrži rezervu po navedenim pitanjima. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 
Osnivaču i Nadzornom odboru JKP “Gradska Čistoća”, Beograd (Nastavak) 
 
Ostale informacije 

Rukovodstvo je odgovorno za ostale informacije. Ostale informacije obuhvataju Godišnji 
izveštaj o poslovanju (koji ne uklјučuje finansijske izveštaje i Izveštaj revizora o njima) za 
godinu koja se završava na dan 31. decembra 2020. Naše mišlјenje o finansijskim izveštajima 
se ne odnosi na ostale informacije i ne izražavamo bilo koji oblik zaklјučka kojim se pruža 
uveravanje o njima.  
 
U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja, naša odgovornost je da pročitamo gore 
navedene ostale informacije i pritom razmotrimo da li postoji materijalno značajna 
nedoslednost između njih i finansijskih izveštaja ili naših saznanja stečenih tokom revizije, ili 
na drugi način, predstavlјaju materijalno pogrešna iskazivanja.  
 
Samo na osnovu rada koji smo obavili tokom revizije finansijskih izveštaja, po našem mišlјenju, 
finansijske informacije obelodanjene u Godišnjem izveštaju o poslovanju za 2020. godinu, koji 
je sastavlјen u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu, su usklađene, po svim materijalno 
značajnim aspektima, sa finansijskim izveštajima. 
 
Odgovornosti rukovodstva i lica ovlašćenih za upravlјanje za finansijske izveštaje 

Rukovodstvo je odgovorno za sastavlјanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u 
skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za one interne kontrole 
za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno 
značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. 
 
Pri sastavlјanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti 
Preduzeća da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, 
pitanja koja se odnose na nastavak poslovanja i primenu načela stalnosti poslovanja kao 
računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namerava da likvidira Preduzeća ili da obustavi 
poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.  
 
Lica ovlašćena za upravlјanje su odgovorna za nadzor nad procesom finansijskog izveštavanja 
Preduzeća. 
 
Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštaja 

Naš cilј je sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, 
ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, i 
izdavanje izveštaja revizora koji sadrži naše mišlјenje. Uveravanje u razumnoj meri označava 
visok nivo uveravanja, ali ne predstavlјa garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa 
Međunarodnim standardima revizije uvek otkriti materijalno značajan pogrešan iskaz ako takav 
iskaz postoji. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se 
materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na 
ekonomske odluke korisnika donete na osnovu ovih finansijskih izveštaja. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 
Osnivaču i Nadzornom odboru JKP “Gradska Čistoća”, Beograd (Nastavak) 
 
Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštaja (Nastavak) 

Kao deo revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije mi primenjujemo profesionalno 
prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom obavlјanja revizije. Mi takođe: 

• Identifikujemo i procenjujemo rizike od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u 
finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške, osmišlјavamo i 
obavlјamo revizijske postupke koji su prikladni za te rizike, i pribavlјamo dovolјno 
adekvatnih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za mišlјenje revizora. Rizik da neće biti 
identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći 
nego za pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što kriminalna radnja može da uklјuči 
udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, lažno predstavlјanje ili zaobilaženje interne 
kontrole. 

• Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi 
osmišlјavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilјu 
izražavanja mišlјenja o efikasnosti internih kontrola Preduzeća.  

• Vršimo procenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su 
razumne računovodstvene procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo. 

• Donosimo zaklјučak o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od 
strane rukovodstva i da li, na osnovu prikuplјenih revizijskih dokaza, postoji materijalna 
neizvesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u 
pogledu sposobnosti Preduzeća da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako 
zaklјučimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u našem izveštaju revizora 
skrenemo pažnju na odgovarajuća obelodanjivanja u finansijskim izveštajima ili, ako takva 
obelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo naše mišlјenje. Naši zaklјučci se zasnivaju 
na revizijskim dokazima pribavlјenim do datuma izveštaja revizora. Međutim, budući 
događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da Preduzeće prestane da posluje u skladu sa 
načelom stalnosti. 

• Vršimo ocenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, uklјučujući i 
obelodanjivanja, kao i da li su u finansijskim izveštajima prikazane osnovne poslovne 
promene i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.  

 
Saopštavamo licima ovlašćenim za upravlјanje, između ostalog, planirani obim i vreme revizije 
i značajne revizijske nalaze, uklјučujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje smo 
identifikovali tokom naše revizije. 
 
 
 
Beograd, 30. jun 2021. godine 
 
 
 

Igor Radmanović 

Ovlašćeni revizor 
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1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Јавно комунално предузеће „Градскачистоћа“ Београд је предузеће чија је делатност 
изношење и депоновање смећа и фекалних материја, сакупљање, рециклажа, прерада и 
балирање секундарних сировина и чишћење и прање јавних површина.  
 
Предузеће је основано  01.08.1884.године под називом ’’Служба за изношење ђубрета и 
чишћење септичких јама“. Под садашњим називом је регистровано код Привредног суда 
Трговинског суда у Београду 1989. године, а средином 2005. године код Агенције за 
привредне регистре дана 16.06.2005. године – под заводним бројем 36197/2005.године;  
седиште предузећа је у Улици Мије Ковачевића број 4, на територији општине Звездара. 
 
Седиште друштва је у Београду, улица Мије Ковачевића 4. 
 
Директор Друштва је запослен у Друштву. 
 
Матични број: 07045000, ПИБ: 100003603 
 
Орган друштва је Надзорни одбор. 
 
Законски заступник Друштва је Директор Марко Попадић. 
 
На крају 2020. године, Друштво је имало 2.695 запослених радника. 
 
Ови финансијски извештаји усвојени су од стране Надзорног одбора ЈКП „Градска 
чистоћа“ дана 30.6.2021. године. Усвојени финансијски извештаји могу накнадно бити 
измењени на основу Одлуке Надзорног одбора предузећа најкасније до краја 2021. 
године. 
 
 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА 
 
Приложени финансијски извештаји састављени су у складу са Законом о рачуноводству 
(“Службени гласник РС”, бр. 73/2019 - у даљем тексту “Закон”) и осталом примењивом 
законском и подзаконском регулативом у Републици Србији.  
 
За признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у финансијским 
извештајима Друштво је, као велико правно лице, у обавези да примењује Међународне 
стандарде финансијског извештавања, које, у смислу горе наведеног Закона, чине 
Концептуални оквир за финансијско извештавање, Међународни рачуноводствени 
стандарди (“МРС”) и Међународни стандарди финансијског извештавања (“МСФИ”) 
издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, и са њима 
повезана тумачења издата од стране Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда, 
чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија.  
 
Решењем Министра финансија Републике Србије о утврђивању превода Међународних 
стандарда финансијског извештавања бр. 401-00-4980/2019-16 од 21. новембра 2019. 
године (“Службени гласник РС”, бр. 92/2019), утврђен је званичан превод МСФИ. Превод 
МСФИ, који је утврдило и објавило Министарство финансија, чине Концептуални оквир 
за финансијско извештавање, основни текстови МРС, основни текстови МСФИ издати од 
Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (“ИАСБ”), као и тумачења издата од 
Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда (“ИФРИЦ”) у облику у којем су 
издати, односно усвојени и који не укључују основе за закључивање, илуструјуће 
примере, смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене примере и други 
допунски објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са стандардима, 
односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је саставни део стандарда, 
односно тумачења (у даљем тексту: “превод МСФИ”).  
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (Наставак) 
 
Превод МСФИ обухвата МРС/МСФИ који се примењују за рачуноводствене периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2018. године. Анализа утицаја прве примене нових 
стандарда укључених у превод МСФИ обелодањена је у Напомени 2.3.  
 
Износи у приложеним финансијским извештајима Друштва исказани су у хиљадама 
динара (РСД), осим уколико није другачије назначено. Динар представља функционалну 
и извештајну валуту Друштва. Износи исказани у РСД заокружени су на најближу хиљаду, 
осим ако није другачије назначено. 
 
Садржина и форма образаца финансијских извештаја и садржина позиција у обрасцима 
је прописана Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за 
привредна друштва, задруге и предузетнике (“Службени гласник РС”, бр. 95/2014 и 
144/2014).  
 
Друштво је у састављању ових финансијских извештаја применило рачуноводствене 
политике образложене у Напомени 3. 
 
Рачуноводствене политике и процене коришћене приликом састављања ових 
финансијских извештаја су конзистентне са рачуноводственим политикама и проценама 
примењеним у састављању годишњих финансијских извештаја Друштва за 2019. годину, 
осим за примену нових и измењених МРС, МСФИ и тумачења стандарда, где је 
примењиво, а као што је обелодањено у Напомени 2.3. 
 

2.1.  Основе за вредновање 
 
Приложени финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског 
трошка. 
 

2.2. Утицај и примена нових и ревидираних МРС/МСФИ  
 

(а) Нови стандарди, тумачења и измене постојећих стандарда на снази у текућем периоду 
који су званично преведени у Републици Србији, али нису обавезни за примену од 1. 
јануара 2020. године.  
 
До датума састављања приложених финансијских извештаја, следећи МРС, МСФИ и 
тумачења која су саставни део стандарда, као и њихове измене, издати од стране ИАСБ-
а, односно ИФРИЦ-а, ступили су на снагу 1. јануара 2020. године или раније, и као такви 
се примењују на финансијске извештаје за 2020. годину. Следећи стандарди су 
преведени и званично објављени (“Службени гласник РС”, бр. 123/2020 и 125/2020), али 
је Министарство финансија одложило њихову примену за 2021. годину и, самим тим, нису 
примењени од стране Друштва за 2020. годину:  
- МСФИ 16 “Лизинг”. 
- ИФРИЦ 23 “Неизвесности у вези са третманом пореза на добитак”. 
- Измене МСФИ 9 “Финансијски инструменти” - Карактеристике аванса (плаћања 

унапред) са негативном компензацијом. 
- Измене МРС 19 “Примања запослених” – Измене плана, умањење или измирење.  
- Измене МРС 28 “Инвестиције у придружене ентитете и заједничке подухвате” – 

Дугорочна улагања у придружене ентитете и заједничке подухвате. 
- Годишња унапређења МСФИ “Циклус 2015-2017” – МСФИ 3, МСФИ 11, МРС 12 и МРС 

23, објављена од стране ИАСБ-а у децембру 2017. године. 
 
Најзначајнији од ових стандарда је МСФИ 16 “Лизинг”, за који руководство очекује да ће 
имати значајан ефекат. Друштво је покренуло активности припреме за имплементацију 
овог стандарда и процену анализе утицаја прве примене МСФИ 16. Руководство предвиђа 
да усвајање осталих измена постојећих стандарда и нових тумачења неће имати 
материјалан утицај на финансијске извештаје Друштва у периоду њихове почетне 
примене. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (Наставак) 
 

2.2. Утицај и примена нових и ревидираних МРС/МСФИ (Наставак) 
 

(б) Стандарди, тумачења и измене постојећих стандарда на снази у текућем периоду који 
још увек нису званично преведени и усвојени у Републици Србији  
 
До датума састављања приложених финансијских извештаја, следећи МРС, МСФИ и 
тумачења која су саставни део стандарда, као и њихове измене, издати од стране ИАСБ-
а, односно ИФРИЦ-а ступили су на снагу 1. јануара 2020. године, и као такви се примењују 
на финансијске извештаје за 2020. годину. Међутим, како још увек нису званично 
преведени и објављени од стране Министарства финансија, нису примењени од стране 
Друштва: 
- Измене МСФИ 3 “Пословне комбинације” – Дефиниција пословања (на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2020. године).   
- Измене МРС 1 “Презентација финансијских извештаја” и МРС 8 “Рачуноводствене 

политике, промене рачуноводствених процена и грешке” - Дефиниција 
материјалности (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2020. године).  

- Измене Референци (упућивања) у Концептуалном оквиру МСФИ. Овај документ 
обухвата измене МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 6, МСФИ 14, МРС 1, МРС 8, МРС 34, МРС 
37, МРС 38, ИФРИЦ 12, ИФРИЦ 19, ИФРИЦ 20, ИФРИЦ 22 и СИЦ-32 због усаглашавања 
у упућивањима и наводима новог Концептуалног оквира за финансијско 
извештавање (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2020. године). 

- Измене МСФИ 9, МРС 39 и МСФИ 7 - “Реформа референтних каматних стопа” – Фаза 
1 (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2020. 
године). 

 
Сходно свему претходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте 
које одступања рачуноводствених прописа Републике Србије од МРС и МСФИ могу имати 
на финансијске извештаје Друштва, приложени финансијски извештаји се не могу 
сматрати финансијским извештајима састављеним у складу са МРС/МСФИ. 
 

(ц) Нови стандарди, тумачења и измене постојећих стандарда који нису ступили на снагу и 
који нису раније усвојени од стране Друштва 
 
ИАСБ је објавио значајан број нових и измењених стандарда и ИФРИЦ тумачења, који 
нису на снази за годишњи извештајни период који почиње 1. јануара 2020. године и нису 
раније усвојени од стране Друштва.  
- Измене МСФИ 16 “Лизинг” – Олакшице у вези са закупом повезане са Цовид-19 (на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јуна 2020. године). 
- - Измене МСФИ 9, МРС 39, МСФИ 7, МСФИ 4 и МСФИ 16 - “Реформа референтних 

каматних стопа” – Фаза 2 (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2021. године). 

- Измене МСФИ 3 “Пословне комбинације” којом се ажурирају упућивања на 
Концептуални оквир за финансијско извештавање (на снази за годишње периоде 
који почињу на дан или након 1. јануара 2022. године). 

- Измене МРС 16 “Некретнине, постројења и опрема” – Приходи пре намењене 
употребе (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 
2022. године). 

- Измене МРС 37 “Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина” - 
Штетни уговори: Трошкови испуњења уговора (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2022. године). 

- Годишња унапређења МСФИ “Циклус 2018-2020” – измене МСФИ 1, МСФИ 9, МСФИ 
16 и МРС 41 (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 
2022. године). 
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2 ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (Наставак) 
 

2.2. Утицај и примена нових и ревидираних МРС/МСФИ (Наставак) 
 

(ц) Нови стандарди, тумачења и измене постојећих стандарда који нису ступили на снагу и 
који нису раније усвојени од стране Друштва (Наставак) 
- Измене МРС 1 “Презентација финансијских извештаја” – Класификација обавеза на 

дугорочне и краткорочне (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2023. године). 

- МСФИ 17 “Уговори о осигурању” (на снази за годишње периоде који почињу на дан 
или након 1. јануара 2023. године). 

 
2.3. Нови стандарди, тумачења и измене усвојени 1. јануара 2020. године 

 
Значајан број нових и измењених стандарда и тумачења на снази је за годишње периоде 
који почињу на дан 1. јануара 2020. године, и, сходно томе, примењују се на финансијске 
извештаје Друштва за 2020. годину. Нови стандарди који имају ефекат на финансијске 
извештаје и који су довели до промена у рачуноводственим политикама Друштва су: 
 
МСФИ 9 “Финансијски инструменти”; и 
МСФИ 15 “Приходи од уговора са купцима”. 
 
Анализа утицаја ова два стандарда дата је у даљем тексту. 
 
Примена осталих стандарда, тумачења стандарда и измена постојећих стандарда 
утврђених званичним преводом МСФИ није резултирала у значајним изменама 
рачуноводствених политика и није имала утицај на приложене финансијске извештаје 
Друштва. 
 

/и/ МСФИ 9 “Финансијски инструменти” 
 
МСФИ 9 “Финансијски инструменти” (МСФИ 9) замењује МРС 39 “Финансијски 
инструменти: Признавање и одмеравање”. МСФИ 9 укључује ревидиране смернице у вези 
са класификацијом и вредновањем финансијских инструмената, као и нови модел 
очекиваног кредитног губитка у циљу одмеравања обезвређења финансијског средства 
и нове опште захтеве рачуноводства хеџинга. У њему се такође настављају смернице у 
вези са признавањем и престанком признавања из МРС 39.  
 
Анализа утицаја МСФИ 9  
 
Класификација и вредновање: МСФИ 9 обухвата три основне категорије за вредновање 
финансијских средстава:  
- финансијска средства која се вреднују по амортизованој вредности;  
- финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха; и 
- финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз остали резултат.  

 
Финансијска средства се класификују и одмеравају у складу са пословним моделом у 
оквиру којег се држе и карактеристикама њихових уговорених новчаних токова.  
 
Пословни модел се дефинише у складу са проценом руководства Друштва о намени за 
коју се финансијска средства држе и циљевима управљања финансијским средствима на 
основу свих доступних релевантних чињеница за процену пословног модела. Пословни 
модел Друштва се може дефинисати као средства којима се управља у циљу наплате 
новчаних токова, а чине га дати кредити и позајмице и потраживања (од купаца и остала). 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (Наставак) 
 

2.3.  Нови стандарди, тумачења и измене усвојени 1. јануара 2020. године (Наставак) 
 

/и/ МСФИ 9 “Финансијски инструменти” (Наставак) 
 
Анализа утицаја МСФИ 9 (Наставак) 
 
Процена карактеристика уговорених новчаних токова у погледу искључиве наплате 
главнице и камате на преостали дуг (СППИ тест), у зависности од пословног модела, 
утиче на класификацију и вредновање финансијских средстава како следи: 
финансијска средства, која пролазе СППИ тест, вреднују се по амортизованој вредности 
ако је пословни модел искључиво наплата уговорених новчаних токова и по фер 
вредности кроз остали резултат, ако је пословни модел наплата уговорених новчаних 
токова и продаја финансијског средства; и 
финансијска средства, која не пролазе СППИ тест, вреднују се по фер вредности кроз 
биланс успеха, без обзира на пословни модел. 
 
Финансијска средства и обавезе Друштва обухватају финансијске пласмане, 
потраживања од купаца, остала краткорочна потраживања, обавезе према добављачима, 
као и друге обавезе из пословања који се вреднују по амортизованој вредности и 
задовољавају нове критеријуме предвиђене МСФИ 9 (тест пословног модела и 
карактеристике уговорених новчаних токова) за вредновање по амортизованој 
вредности.  
 
Друштво нема финансијских средстава која се вреднују по фер вредности кроз биланс 
успеха или кроз остали резултат, нити финансијских обавеза које се вреднују по фер 
вредности. 
 
Обезвређење (исправка вредности): МСФИ 9 уводи модел “очекиваног кредитног 
губитка” за мерење обезвређења (умањења вредности) финансијских средстава, тако да 
више није неопходно да се деси догађај који указује на постојање губитка како би губитак 
по основу обезвређења био признат. Финансијска средства вреднована по амортизованој 
вредности су предмет обезвређења у складу са захтевима МСФИ 9.  
 
Друштво од 1. јануара 2020. године примењује модел “очекиваног кредитног губитка” 
када обрачунава исправку вредности потраживања од купаца и осталих потраживања. 
Друштво разматра вероватноћу настанка неизвршења обавезе (“дефаулт”) током 
очекиваног уговореног рока трајања финансијског средства приликом иницијалног 
признавања тог средства. Ово захтева већи степен просуђивања због потребе разматрања 
будућих економских услова у процени одговарајућих износа исправке вредности. 
Кашњење више од 90 дана од датума доспећа средства се сматра индикатором настанка 
неизвршења обавезе (“евент оф дефаулт”). 
 
Предузеће примењује “поједностављени приступ” у признавању животних (“лифетиме”) 
губитака за целокупни период трајања финансијског средства за потраживања од купаца 
(дугорочна и краткорочна) и остала потраживања која не садрже значајну компоненту 
финансирања, коришћењем тзв. матрице исправке вредности где су потраживања 
груписана на бази различитих карактеристика купаца и трендова историјских губитака по 
основу ненаплаћених потраживања.  
 
Стопе очекиваних кредитних губитака засноване су на историјским губицима по основу 
обезвређења потраживања које је Друштво имало у претходне две године. Историјске 
стопе губитака се коригују за текуће и будуће информације о макроекономским 
факторима који утичу на купце Друштва. Друштво је идентификовало лошије економске 
услове пословања и повећање стопе незапослености као кључне макроекономске 
факторе. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (Наставак) 
 

2.3.  Нови стандарди, тумачења и измене усвојени 1. јануара 2020. године (Наставак) 
 

/и/ МСФИ 9 “Финансијски инструменти” (Наставак) 
 
Анализа утицаја МСФИ 9 (Наставак) 
 
Предузеће није извршило у потпуности анализу утицаја МСФИ 9 “Финансијски 
инструменти” нити је евидентирало у својим финансијским извештајима ефекте примене 
поменутог стандарда на дан 1. јануара и 31. децембра 2020. године 
 

/ии/ МСФИ 15 “Приходи од уговора са купцима” 
 
МСФИ 15 “Приходи од уговора са купцима” замењује постојеће смернице у вези са 
признавањем прихода, укључујући МРС 18 “Приходи”, МРС 11 “Уговори о изградњи” и 
повезана тумачења стандарда.  
 
МСФИ 15 обезбеђује свеобухватни модел за признавање прихода на бази принципа пет 
корака који се примењује на све уговоре са купцима, како следи:  
- идентификовање уговора са купцем;  
- идентификовање обавезе извршења у уговору (јединствене чинидбене обавезе 

испоруке добара/пружања услуга); 
- одређивање цене трансакције;  
- алокацију цене трансакције на обавезе извршења у уговору; и 
- признавање прихода када (или ако) ентитет испуни обавезе извршења. 

 
Анализа утицаја МСФИ 15 
 
Примена МСФИ 15 захтева од руководства да врши процене које утичу на утврђивање 
висине и временског распореда признавања прихода од уговора са купцима. Оне 
укључују: 
- утврђивање момента испуњавања обавеза извршења; и 
- одређивање трансакционе цене која је алоцирана на исте. 

 
Приликом преласка на примену овог стандарда могуће је изабрати два приступа: 
потпуна ретроспективна примена у оквиру које се МСФИ 15 примењује на сваки 
претходни извештајни период, при чему се упоредни подаци коригују; или 
метод кумулативног ефекта у оквиру кога се кумулативни ефекат прве примене 
стандарда признаје као корекција нераспоређеног добитка на дан 1. јануара 2020. 
године, при чему се упоредни подаци не коригују. 
 
Сходно одредбама стандарда, Предузеће признаје приход када (или ако) испуни уговорну 
обавезу извршења у погледу преноса услуге купцу.  
 
Роба или услуге сматрају се пренетим када купац стекне контролу над њима, односно 
када се исте испоруче купцу. Уговорна обавеза може да буде испуњена, односно приход 
признат током  
 
Роба или услуге сматрају се пренетим када купац стекне контролу над њима, односно 
када се исте испоруче купцу. Уговорна обавеза може да буде испуњена, односно приход 
признат током  
 
Предузеће признаје и евидентира приходе у тренутку када је услуга пружена, односно 
роба продата. 
 
Предузеће је, приликом анализе прве примене стандарда МСФИ 15, дошло до закључка 
да примена овог стандарда нема утицаја на приложене финансијске извештаје, нити је 
резултирала у корекцији нераспоређеног добитка на дан 1. јануара 2020. године 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (Наставак) 
 

2.3.  Нови стандарди, тумачења и измене усвојени 1. јануара 2020. године (Наставак) 
 

/ии/ МСФИ 15 “Приходи од уговора са купцима” (Наставак) 
 
Анализа утицаја МСФИ 15 (Наставак) 
 
Приликом преласка на примену овог стандарда могуће је изабрати два приступа: 
потпуна ретроспективна примена у оквиру које се МСФИ 15 примењује на сваки 
претходни извештајни период, при чему се упоредни подаци коригују; или 
метод кумулативног ефекта у оквиру кога се кумулативни ефекат прве примене 
стандарда признаје као корекција нераспоређеног добитка на дан 1. јануара 2020. 
године, при чему се упоредни подаци не коригују. 
 
Сходно одредбама стандарда, Друштво признаје приход када (или ако) испуни уговорну 
обавезу извршења у погледу преноса услуге купцу.  
 
Роба или услуге сматрају се пренетим када купац стекне контролу над њима, односно 
када се исте испоруче купцу. Уговорна обавеза може да буде испуњена, односно приход 
признат током  
 
Друштво признаје и евидентира приходе у тренутку када је услуга пружена, односно роба 
продата. 
  
Друштво је, приликом анализе прве примене стандарда МСФИ 15, дошло до закључка да 
примена овог стандарда нема утицаја на приложене финансијске извештаје, нити је 
резултирала у корекцији нераспоређеног добитка на дан 1. јануара 2020. године. 
 

2.4. Упоредни подаци 
 
Упоредне податке и почетна стања чине подаци садржани у појединачним финансијским 
извештајима за 2020. годину, састављеним у складу са рачуноводственим прописима 
важећим у Републици Србији, који су били предмет ревизије. 
 

2.5. Сталност пословања 
 
Појединачни финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са начелом 
сталности пословања, које подразумева да ће Друштво наставити са пословањем у 
догледној будућности, која обухвата период од најмање дванаест месеци од датума 
финансијских извештаја. 
 
Руководство Друштва је размотрило све информације које су биле расположиве и 
анализирало питања која могу бити релевантна за способност Друштва да послује у 
складу са начелом сталности, укључујући значајне околности и догађаје, планове 
руководства, као и ефекте глобалне кризе проузроковане пандемијом Цовид-19 на 
пословање Друштва, а као што је детаљније обелодањено у Напомени 44. 
 
  

2.6. Коришћење процењивања 
 
Састављање финансијских извештаја у складу са примењивим оквиром финансијског 
извештавања захтева примену извесних кључних рачуноводствених процена. Оно, 
такође, захтева да руководство користи своје просуђивање у примени рачуноводствених 
политика Друштва.  
 
Области које захтевају просуђивање већег степена или веће сложености, односно 
области у којима претпоставке и процене имају материјални значај за појединачне 
финансијске извештаје обелодањени су у Напомени 4. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (Наставак) 
 

2.7. Прерачунавање страних валута 
 
(а) Функционална и извештајна валута 

 
Ставке укључене у финансијске извештаје Друштва се одмеравају и приказују у РСД 
(“РСД“), који представља валуту примарног економског окружења у којем Друштво 
послује (функционална валута). Све финансијске информације приказане у РСД су 
заокружене на најближу хиљаду, осим ако није другачије назначено. 
 

(б) Трансакције и стања 
 
Трансакције у страној валути се прерачунавају у функционалну валуту применом 
девизних курсева важећих на дан трансакције или вредновања по коме се ставке поново 
одмеравају. Позитивне и негативне курсне разлике настале из измирења таквих 
трансакција и из прерачуна монетарних средстава и обавеза изражених у страним 
валутама на крају године, признају се у билансу успеха.  
 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 

3.1. Нематеријална улагања 
 
Нематеријална улагања су иницијално призната по набавној вредности или цени 
коштања. Након почетног признавања, нематеријално улагање исказује се по набавној 
вредности или цени коштања умањеној за укупну амортизацију  и евентуалне кумулиране 
губитке по основу обезвређења.  
 
Преостала вредност нематеријалних улагања  сматра се једнаком нули, осима када: 
постоји уговорена обавеза трећег лица да откупи то средство на крају његовог преосталог 
века трајања, или 
за то средство постоји активно тржиште на којем се може одредити преостала вредност  
и да ће то тржиште трајати и на крају века тог средства нематеријална улагања отписују 
се питем пропорционалне стопе амортизације у року од 5 година, осим улагања чије је 
време коришћења утврђено уговором, када се отписивање врши у роковима који 
проистичу из тог уговора. Амортизација goodwill-a се не врши. Интерно генерисани 
goodwill не признаје се као нематеријално улагање. 
 

3.2. Некретнине, постројења и опрема 
 
Ставке некретнина, постројења и опреме, које испуњавају услове да буду признате као 
средство,  одмеравају се приликом почетног признавања по својој набавној вредности 
односно, цени коштања. 
 
Набавна вредност укључује издатке који се директно приписују набавци средстава, што 
укључује фактурну вредност (укључујући царинске дажбине и ПДВ), све трошкове који 
се директно приписују довођењу средства на локацију и у стање које је неопходно да би 
средство могло функционисати на начин на који руководство очекује. 
 
Након почетног признавања као средства, ставке некретнина, постројења и опреме 
исказују се по ревалоризованом износу која изражава њихову поштену вредност на дан 
израде ревалоризације, умањује се за укупан износ исправке вредности по основу 
амортизације и укупан износ исправке вредности по основу губитака због обезвређења. 
 
Накнадни трошкови се укључују у набавну вредност средства или се признају као посебно 
средство, уколико је применљиво, само када постоји вероватноћа да ће Друштво у 
будућности имати економску корист од тог средства и ако се његова вредност може 
поуздано одмерити. Књиговодствена вредност замењеног средства се искњижава. Сви 
други трошкови текућег одржавања терете Биланс успеха периода у коме су настали. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (Наставак) 
 

3.2. Некретнине, постројења и опрема (Наставак) 
 
Добици и губици који проистичу из расходовања или продаје средства се признају у 
билансу успеха периода када је улагање расходовано, односно продато, и то у висини 
разлике између новчаног прилива и књиговодствене вредности средства. 
 
Земљиште се не амортизује. Амортизација других средстава се обрачунава применом 
пропорционалне методе како би се њихова ревалоризована вредност распоредила током 
њиховог процењеног века трајања. Просечне амортизационе стопе су како следи: 
 

- Грађевински објекти 2,47 % 
- Машине и опрема 9,20 %
- Моторна возила 11,38 %
- Намештај и опрема 4,67%

 
 
3.3. Инвестиционе некретнине 

 
Инвестиционе некретнине се почетно признају по набавној вредности, односно цени 
коштања. Трошкови трансакције сеу кључују у почетно признату вредност.  
 
Након почетног признавања, инвестиционе некретнине се исказују по ревалоризованој 
вредности умањеној за кумулирану исправку вредности и евентуалне кумулиране губитке 
за умањење вредности. Амортизација инвестиционих некретнина се не обрачунава. 
 
Ако постоје било какве индиције, да је дошло до умањења вредности инвестиционе 
некретнине, Друштво процењује надокнадиву вредност као већу од употребне вредности 
и фер вредности умање не за процењене трошкове продаје. Књиговодствена вредност 
инвестиционе некретнине се отписује до њене надокнадиве вредности кро зтекући 
биланс успеха.  
 
Накнадни издаци се капитализују само када је вероватно да ће будуће економске користи 
повезане са тим издацима припасти Друштву и да издаци могу поуздано да се измере. 
Сви остали трошкови текућег одржавања терете трошкове периода у коме настану.  
 

3.4. Учешћа у капиталу зависних правних лица 
 
Зависна правна лица представљају она правна лица која су под контролом Друштва, при 
чему се под контролом подразумева моћ управљања финансијским и пословним 
политикама правног лица са циљем остварења користи од његовог пословања. Сматра се 
да контрола постоји када Друштво поседује, директно или индиректно (преко других 
зависних правних лица) више од половине права гласа у другом друштву.  
 
Учешћа у капиталу  зависних правних лица исказана су по првобитној вредности улагања 
умањеној за евентуалне кумулиране губитке по основу обезвређења. 
 

3.5. Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља 
 
Друштво класификује стална средства као средства намењена продаји када се њихова 
књиговодствена вредност може надокнадити превасходно кроз продају, а не даљим 
коришћењем. Стална средства намењена продаји морају да буду доступна за моменталну 
продају у свом тренутном стању искључиво под условима који су уобичајени за продаје 
такве врсте имовине и њихова продаја мора бити врло вероватна. Cтална средства 
намењена продаји се приказују у износу нижем од књиговодствене и фер вредности 
умањене за трошкове продаје. 
 
Друштво не амортизује стална средства док су она класификована као стална средства 
намењена продаји.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (Наставак) 
 

3.6. Умањење вредности не финансијских средстава 
 
За средства која имају недефинисан корисни век употребе и не подлежу амортизацији, 
провера да ли је дошло до умањења њихове вредности, врши се на годишњем нивоу. За 
средства која подлежу амортизацији провера да ли је дошло до умањења њихове 
вредности, врши се када догађаји или измењене околности укажу да књиговодствена 
вредност можда неће бити надокнадива. Губитак због умањења вредности се признаје у 
висини износа за који је књиговодствен авредност средства већа од његове надокнадиве 
вредности.  
 
Надокнадива вредност је  фер вредност средства умањена за трошкове продаје или 
вредности у употреби, у зависности која од овихв редности је виша. За сврху процене 
умањења вредности, средства се групишу на најнижим нивоима на којима могу да се 
утврде одвојени препознатљиви новчани токови (јединице које генеришу готовину).  
 
Нефинансијска средства(осим „goodwill-a“) код којих је дошло до умањења вредности се 
ревидирају на сваки извештајни период због могућег укидања ефеката умањења 
вредности. 
 

3.7. Финансијскиинструменти 
 
3.7.1. Финансијска средства 

 
Руководство врши класификацију својих финансијских средстава у моменту иницијалног 
признавања. Класификација зависи од сврхе за коју су финансијска средства 
прибављена, односно пословног модела управљања у оквиру кога се држе, као и 
карактеристика уговорених новчаних токова. 
 
У складу са МСФИ 9 “Финансијски инструменти”, који је Друштво усвојило 1. јануара 
2020. године, финансијска средства се класификују у следеће категорије:  
финансијска средства која се вреднују по амортизованој вредности;  
финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз остали резултат (капитал 
- ФВТОЦИ); и  
финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха (ФВТПЛ).  
 
Финансијска средства се вреднују по амортизованој вредности уколико се држе у оквиру 
пословног модела чија је сврха искључиво наплата уговорених новчаних токова и уколико 
на основу уговорних услова финансијске имовине на одређене датуме настају новчани 
токови који су само плаћање главнице и камата на неизмирени износ главнице, осим ако 
су при иницијалном признавању неопозиво опредељена као средства која се вреднују по 
фер вредности кроз биланс успеха (ако се тиме отклања или знатно умањује 
недоследност при мерењу или признавању). 
 
Финансијска средства се вреднују по фер вредности кроз остали резултат уколико се 
држе у оквиру пословног модела чија је сврха наплата уговорених новчаних токова и 
продаја финансијских средстава и уколико на основу уговорних услова финансијске 
имовине на одређене датуме настају новчани токови који су само плаћање главнице и 
камата на неизмирени износ главнице, осим ако су при иницијалном признавању 
неопозиво опредељена као средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс 
успеха (ако се тиме отклања или знатно умањује недоследност при мерењу или 
признавању).  
 
Финансијска средства се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха, само ако се не 
мере по амортизованој вредности или по фер вредности кроз остали резултат. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (Наставак) 
 

3.7. Финансијскиинструменти (Наставак) 
 
3.7.1. Финансијска средства (Наставак) 

 
Пословни модел се дефинише у складу са проценом руководства Друштва о намени за 
коју се финансијска средства држе и циљевима управљања финансијским средствима на 
основу свих доступних релевантних чињеница за процену пословног модела. Пословни 
модел Друштва се може дефинисати као средства којима се управља у циљу наплате 
новчаних токова, а чине га финансијски пласмани и потраживања (од купаца и остала). 
 
Финансијска средства и обавезе Друштва обухватају потраживања од купаца, остала 
краткорочна потраживања, готовинске еквиваленте и готовину, обавезе према 
добављачима, као и друге обавезе из пословања који се вреднују по амортизованој 
вредности и задовољавају нове критеријуме предвиђене МСФИ 9 (тест пословног модела 
и карактеристике уговорених новчаних токова) за вредновање по амортизованој 
вредности.  
 
Друштво нема финансијских средстава и обавеза који се вреднују по фер вредности кроз 
биланс успеха, нити финансијских средстава која се вреднују по фер вредности кроз 
остали резултат. 
 
Финансијска средства се укључују у обртну имовину, осим уколико су им рокови доспећа 
дужи од 12 месеци након датума извештавања, када се класификују као дугорочна 
средства.  
 
Финансијска средства престају да се признају када је дошло до истека уговорног права 
или преноса права на приливе готовине по основу тог средства и када је Друштво 
извршило пренос свих ризика и користи који проистичу из власништва над средством или 
није ни пренело, ни задржало све ризике и користи у вези са средством, али је пренело 
контролу над њим. 
 
Финансијско средство престаје да се признаје отписом потраживања. Такође, до 
престанка признавања финансијског средства долази уколико су се десиле накнадне 
измене уговорених услова финансијског средства, а које доводе до значајних  
 
Након иницијалног признавања, финансијска средства се вреднују као што следи: 
 

(а) Потраживања по основу продаје и остала потраживања из пословања 
 
Продају својих производа и услуга Друштво врши на основу уобичајених услова продаје 
и таква потраживања нису каматоносна. Потраживања од купаца и остала потраживања 
се вреднују по амортизованој вредности.  
 
У складу са МСФИ 9 “Финансијски инструменти”, обезвређење, односно исправка 
вредности се обрачунава и признаје за све финансијске инструменте који се вреднују по 
амортизованој вредности, као и за финансијска средства која се одмеравају по фер 
вредности кроз остали резултат. Друштво примењује модел “очекиваног кредитног 
губитка” када обрачунава исправку вредности потраживања од купаца и осталих 
потраживања.  
 
Друштво примењује “поједностављени приступ” у признавању животних (“лифетиме”) 
губитака за целокупни период трајања финансијског средства за потраживања од купаца 
(дугорочна и краткорочна) и остала потраживања која не садрже значајну компоненту 
финансирања, коришћењем тзв. матрице исправке вредности где су потраживања 
груписана на бази различитих карактеристика купаца и трендова историјских губитака по 
основу ненаплаћених потраживања. Стопе очекиваних кредитних губитака засноване су 
на историјским губицима по основу обезвређења потраживања које је Друштво имало. 
Историјске стопе губитака се коригују за текуће и будуће информације о 
макроекономским факторима који утичу на купце Друштва.   



12 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (Наставак) 
 

3.7. Финансијскиинструменти (Наставак) 
 
3.7.1. Финансијска средства (Наставак) 

 
(а) Потраживања по основу продаје и остала потраживања из пословања (Наставак) 

 
Књиговодствена вредност потраживања умањује се преко исправке вредности за 
очекиване кредитне губитке, а износ умањења се признаје у билансу успеха у оквиру 
расхода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности 
кроз биланс успеха. 
 
Приходи од укидања исправке вредности по основу накнадно наплаћених износа и 
процењене наплативости потраживања признају се у билансу успеха у оквиру прихода од 
усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс 
успеха. 
 
До 31. децембра 2019. године, исправка вредности потраживања од купаца се утврђивала 
у складу са захтевима МРС 39 “Финансијски инструменти: Признавање и одмеравање”, 
односно када је постојао објективан доказ да Друштво неће бити у стању да наплати све 
износе које потражује на основу првобитних услова потраживања. Значајне финансијске 
потешкоће купца, вероватноћа да ће купац бити ликвидиран или финансијски 
реорганизован, пропуст или кашњење у извршењу плаћања (више од 90 дана од датума 
доспећа) су се сматрали индикаторима да је вредност потраживања умањена. Процена 
исправке вредности потраживања вршена је на основу старосне анализе и историјског 
искуства и када наплата целог или дела потраживања више није вероватна.  
 

(б) Готовински еквиваленти и готовина 
 
Готовински еквиваленти и готовина укључују средства на рачунима код банака и 
високоликвидна средства са првобитним роком доспећа до три месеца или краће, а која 
се могу брзо конвертовати у познате износе готовине уз безначајан ризик од промене 
вредности. 
 

(ц) Остала финансијска средства 
 
Остала финансијска средства обухватају дугорочне финансијке пласмане, друга 
потржавиња, потраживања из специфичних послова и краткорочни финансијски 
пласмани.  
 

3.7.2. Финансијске обавезе  
 
МСФИ 9 “Финансијски инструменти” највећим делом задржава постојеће захтеве МРС 39 
у погледу класификације финансијских обавеза, па се финансијске обавезе класификују 
као финансијске обавезе мерене по амортизованој вредности и финансијске обавезе 
мерене по фер вредности кроз биланс успеха. 
 
Руководство врши класификацију својих финансијских обавеза у моменту иницијалног 
признавања.  
 
Финансијске обавезе Друштва на дан извештавања чине обавезе према добављачима и 
остале обавезе (обавезе из пословања). 
 
Финансијске обавезе се иницијално признају по фер вредности. Након иницијалног 
признавања, финансијске обавезе Друштва се исказују по амортизованој вредности 
коришћењем методе ефективне каматне стопе. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (Наставак) 
 

3.7. Финансијскиинструменти (Наставак) 
 
3.7.2. Финансијске обавезе (Наставак) 

 
Финансијска обавеза престаје да се признаје када Друштво испуни обавезу или када је 
обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или истекла. У случају где је постојећа 
финансијска обавеза замењена другом обавезом према истом повериоцу, али под 
значајно промењеним условима или уколико су услови код постојеће обавезе значајно 
измењени, таква замена или промена услова третира се као престанак признавања 
првобитне обавезе са истовременим признавањем нове обавезе, док се разлика између 
првобитне и нове вредности обавезе признаје у билансу успеха. 
 
Поред тога, у складу са МСФИ 9, Друштво престаје да признаје финансијску обавезу када 
су уговорени услови модификовани, а новчани токови модификоване обавезе значајно 
измењени. У том случају, нова финансијска обавеза се базира на измењеним условима и 
признаје се по фер вредности. Разлика између књиговодствене вредности првобитне 
финансијске обавезе и фер вредности нове финансијске обавезе са измењеним условима 
се признаје кроз биланс успеха.  
 

(а) Кредити од банака  
 
Обавезе по кредитима се иницијално признају по фер вредности умањеној за настале 
трансакционе трошкове. Обавезе по кредитима се накнадно вреднују по амортизованој 
вредности. 
 
Обавеза је текућа уколико се очекује да буде измирена у редовном току пословног 
циклуса Друштва, односно у периоду до 12 месеци након датума извештавања. Све остале 
обавезе се класификују као дугорочне. 
 

(б) Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања 
 
Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања накнадно се 
вреднују по амортизованој вредности, што због краткорочне природе ових обавеза 
одговара њиховој номиналној вредности. 
 

3.8. Залихе 
 
Залихе се вреднују по нижој од набавне вредности, односно цене коштања и нето 
продајне вредности.  
 
Набавна вредност материјала и робе представља вредност по фактури добављача 
увећану за транспортне и остале зависне трошкове набавке. Излаз залиха утврђује се 
методом просечне пондерисане набавне цене.  
 
Цена коштања готових производа и недовршене производње обухвата утрошене 
сировине, директну радну снагу, остале директне трошкове и припадајуће режијске 
трошкове производње (засноване на нормалном коришћењу производног капацитета). 
Цена коштања искључује трошкове позајмљивања (Трошкови позајмљивања се могу 
капитализовати само  у случају да је за залихе потребан значајан временски период 
да би се припремиле за продају). Излаз са залиха се утврђује методом просечне 
пондерисане цене. 
 
Нето продајна вредност је  процењена продајна цена у уобичајеном току пословања, 
умањена за процењене варијабилне трошкове продаје. 
 
Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха материјала и робе у 
случајевима када се оцени да је потребно свести вредност залиха на њихову нето 
продајну вредност. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (Наставак) 
 

3.8. Залихе (Наставак) 
 
Залихе робе у малопродаји исказују се по продајној цени у току године. На крају 
обрачунског периода врши се свођење вредности залиха на набавну вредност путем 
алокације реализоване разлике у цени и пореза на додату вредност, обрачунатих на 
просечној основи, на вредност залиха у стању на крају године и набавну вредност 
продате робе. 
 

3.9. Ванбилансна средства и обавезе 
 
Ванбилансна средства и обавезе укључују: имовину узету у закуп, осим средстава узетих 
у финансијски закуп, робу у косигнацији, материјал примљен на обраду и дораду и остала 
средства која нису у влсништву Друштва, као и потраживања и обавезе по инструментима 
обезбеђења плаћања као што су гаранције, менице и други облици јемства. 
 

3.10. Расподела добити 
 
Расподела нераспоређеног добитка за 2020.годину у износу од РСД  603.656 хиљада, 
извршиће се у складу са инструкцијама Оснивача. 
 
На основу члана 29. став 1. и 5. и члана 34. Закона о рачуноводству („Службени гласник 
РС“ број 73/19),  члана 26. Закона о ревизији („Службени гласник РС“ број 73/19), члана 
22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС" број 15/2016 и 
88/2019), законски заступник предузећа је дао изјаву да ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, 
није донело Одлуку о расподели добити  остварену по редовном годишњем финансијском 
извештају за 2020.годину. 
 

3.11. Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства 
 
Резервисања 
 
Резервисања се признају у износима који представљају најбољу процену издатака 
захтеваних да се измири садашња обавеза на датум биланса стања. Трошак резервисања 
се признаје у расходима периода. 
 
Када је ефекат временске вредности новца значајан, износ резервисања је садашња 
вредност очекиваних издатака захтеваних да се обавеза измири, добијен дисконтовањем 
помоћу стопе пре пореза која одражава текуће тржишне процене временске вредности 
новца и ризике специфичне за обавезу. Када се користи дисконтовање, књиговодствена 
вредност резервисања се повећава у сваком периоду, тако да одражава проток времена. 
Ово повећање се исказује као трошак позајмљивања. 
 
Резервисања се поново разматрају на сваки датум биланса стања и коригују ради 
одражавања најбоље текуће процене. Када више није вероватно да ће одлив ресурса који 
представљају економске користи бити захтеван, резервисање се укида укорист биланса 
успеха текуће године. 
 
Резервисања се не признају за будуће пословне губитке. 
 
Потенцијалне обавезе и потенцијална средства 
 
Потенцијалне обавезе се не признају у финансијским извештајима. Потенцијалне обавезе 
се обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје, осим ако је вероватноћа одлива 
ресурса који садрже економске користи веома мала.  
 
Друштво не признаје потенцијална средства у финансијским извештајима. Потенцијална 
средства се обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје, уколико је прилив 
економских користи вероватан. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (Наставак) 
 

3.12. Закупи (лизинг) 
 
Друштво као закупац 
 
Финансијски закуп 
 
Закуп се класификује као финансијски закуп ако се њим суштински преносе на закупца 
сви ризици и користи повезани са власништвом. Финансијски закуп се капитализује на 
почетку закупа по вредности нижој од фер вредности закупљеног средства и садашње 
вредности минималних плаћања закупнине.  
 
Свака закупнина се распоређује на обавезе и финансијске расходе како би се постигла 
константна периодична каматна стопа на преостали износ обавезе. Финансијски расходи 
се признају у билансу успеха периода на који се односе.  
 
Закупљена средства на бази финансијског закупа амортизују се у току периода краћег од 
корисног века трајања средства или периода закупа. 
 
Оперативни закуп 
 
Закуп се класификује као оперативни закуп ако закуподавац суштински задржава све 
ризике и користи повезане са власништвом.  
 
Када је средство дато у оперативни закуп, такво средство се исказује у Билансу стања 
зависно од врсте средстава. 
 

3.13. Примања запослених 
 

(а)  Доприноси за обавезно социјално осигурање 
 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да 
плаћа доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност 
запослених. Ове обавезе укључују доприносе на терет запослених и на терет послодавца 
у износима обрачунатим по стопама прописаним релевантним законским прописима. 
Друштво је такође, обавезно да од бруто зарада запослених обустави доприносе и да их, 
у име запослених, уплати тим фондовима. Када су доприноси једном уплаћени, Друштво 
нема никаквих даљих обавеза у погледу плаћања. Доприноси на терет послодавца и на 
терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе. 
 

(б) Отпремнине и јубиларне награде 
 
Друштво обезбеђује отпремнине приликом одласка у пензију и јубиларне награде. Право 
на ове накнаде је обично условљеноо стајањем запосленог лица у служби до старосне 
границе одређене за пензионисање и до остварења минималног радног стажа. Очекивани 
трошкови за поменуте накнаде се акумулирају током периода трајања запослења.  
 
Обавезе по основу отпремнина приликом одласка у пензију и по основу јубиларних 
награда се процењују на годишњем нивоу од стране независних, квалификованих, 
актуара, применом методе пројектоване кредитне јединице. Актуарски добици и губици 
који проистичу из обрачуна, евидентирају се на терет или у корист биланса успеха 
периода у коме су настали. 
 

(ц)  Учешће у добити и бонуси 
 
Друштво признаје обавезу за бонусе и учешће у добити запослених у периоду када је 
донета одлука о њиховој исплати. Наведена обавеза се евидентира на терет 
нераспоређене добити ранијих година. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (Наставак) 
 

3.13. Примања запослених (Наставак) 
 

(д)  Краткорочна, плаћена одсуства 
 
Акумулирана плаћена одсуства могу да се преносе и користе у наредним периодима, 
уколико у текућем периоду нису искоришћена у потпуности. Очекивани трошкови 
плаћених одсустава се признају у износу акумулираних неискоришћених права на дан 
извештавања, за која се очекује да ће бити искоришћена у наредном периоду. У случају 
неакумулираног плаћеног одсуства, обавеза или трошак се не признају до момента када 
се одсуство искористи 
 

3.14. Признавање прихода 
 
Друштво признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити и када је 
вероватно да ће у будућности Друштво имати прилив економских користи. Приход се 
признаје у висини фер вредности примљеног износа или потраживања по основу продаје 
роба и услуга у току нормалног пословања Друштва. Приход се исказује безПДВ-а, 
повраћаја робе, рабата и попуста.  
 

(а)  Приход од продаје производа и робе 
 
Приходи од продаје производа и робе се признају када су суштински сви ризици и користи 
од власништва над производима и робом прешли на купца, што се уобичајено дешава 
приликом испоруке производа и робе. 
 
Сматра се да приликом продаје није присутан ни један елемент финансирања пошто се 
продаја врши уз кредитни рок плаћања од 30 дана / што је у складу са тржишном праксом. 
 

(б)  Приход од продаје услуга 
 
Друштво продаје услуге прања и чишћења јавних површина,изношење, одвоз и 
депоновање смећа и фекалних материја; сакупљање, рециклажа, прерада и балирање 
секундарних сировина. Ове услуге се пружају на бази утрошеног времена и материјала, 
или путем  уговора са фиксном ценом, са уобичајено дефинисаним уговореним условима.  
 
Приход од уговора на бази утрошеног времена и материјала, признаје се по уговореним 
накнадама с обзиром да су утрошени радни сати и да су настали директни трошкови. За 
уговоре на бази утрошка материјала стање довршености се одмерава на бази насталих 
трошкова материјала као проценат од укупних трошкова који треба да настану.  
 
Приход од уговора са фиксном ценом признаје се по методу степена завршености. Према 
овом методу, приход се генерално признаје на основу извршених услуга до датог датума, 
утврђених као проценат у односу на укупне услуге које треба да се пруже 
 

(ц)  Приход од камата 
 
Приход од камата потиче од камата на депонована средства код банака, као и на затезне 
камате које се обрачунавају купцима који касне у извршавању својих обавеза, у складу 
са уговорним одредбама. Приходи од камата се признају у периоду у коме је Друштво 
стекло право да камату прими. 
 

(д)  Приход од закупнина 
 
Приход од закупнина потиче од давања инвестиционих некретнина у оперативни закуп и 
обрачунава се на пропорционалној основи током периода трајања закупа. 
 

(е)  Приход од дивиденди 
 
Приход од дивиденди се признаје када се установи право да се дивиденда прими.
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3.15. Текући и одложени  порез 
 
Трошкови пореза на добитак периода обухватају текући и одложени порез. Порез се 
признаје у билансу успеха, осим до висине која се односи на ставке које су директно 
признате у капиталу. У том случају порез се такође признаје у капиталу. 
 
Текући порез 
 
Порез на добитак се обрачунава и плаћа  у складу са одредбама Закона о порези на добит 
правних лица и релевантним подзаконским актима. 
 
Порез на добитак се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о порезу на добит 
правних лица  и релевантним подзаконским актима Републике Србије. Текући порез на 
добитак представља износ обрачунат применом прописане пореске стопе од 15% на 
пореску основицу коју представља опорезиви добитак. Опорезиви добитак се утврђује у 
пореском билансу као добит пре опорезивања исказана у билансу успеха, након 
усклађивања прихода и расхода на начин прописан пореским законодавством Републике 
Србије. Износ овако утврђеног пореза и исказаног у пореској пријави се умањује по 
основу пореских кредита и пореских подстицаја.  
 
Пореско законодавство Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег 
периода могу користити као основа за повраћај порезаплаћеног у претходним периодима. 
Међутим, губици из текућег периода исказани у пореском билансу, изузев оних из којих 
произилазе капитални губици и добици, могу се искористити за умањење добити 
утврђене у пореском билансу будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година. 
 
Одложени порез 
 
Одложени порески ефекти обрачунавају се за све привремене разлике између пореске 
основе средстава и обавеза и њихове књиговодствене вредности утврђене у складу са 
прописима о рачуноводству Републике Србије. Важеће пореске стопе на дан биланса 
стања или пореске стопе које су након тог дана ступиле на снагу, користе се за 
утврђивање одложеног пореза. Одложене пореске обавезе признају се у целини за све 
опорезиве привремене разлике. Одложена пореска средства признају се за све одбитне 
привремене разлике, као и по основу пореских губитака и пореских кредита који се могу 
пренети у наредне фискалне периоде до степена до којег је извесно да ће постојати 
опорезива добит по основу које се пренети порески губитак и порески кредити могу 
искористити. 
 
Текући и одложени порези признају се као приходи и расходи и укључени су у нето 
добитак периода, изузев износа одложених пореза који је настао по основу 
ревалоризације некретнина, постројења и опреме, као улагања у акције правних лица и 
банака, а који се евидентира преко ревалоризационих резерви. 
 

3.16. Обелодањивање односа са повезаним лицима 
 

За сврхе ових финансијских извештаја, правна лица се третирају као повезана уколико 
једно правно лице има могућност контролисања другог правног лица или врши значајан 
утицај на финансијске и пословне одлуке другог лица, што је дефинисано у МРС 24 
“Обелодањивање повезаних страна“. 
 
Односи између Друштва и његових повезаних правних лица регулисани су на уговорној 
основи и потржишним условима. Стања потраживања и обавеза на дан извештавања, као 
и трансакције у току извештајних периода настале са повезаним правним лицима посебно 
се обелодањују. 
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4. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ  - УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 
 
Пословање Друштва је изложено различитим ризицима: тржишни ризик, кредитни ризик, 
ризик од промене девизних курсева и ризик ликвидности. Управљање ризицима у 
Друштву је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијских 
тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Друштва сведу на 
минимум. Управљање ризицима обавља финансијска служба Друштва у складу са 
политикама одобреним од стране Управног одбора.  
 

4.1. Финансијски инструменти по категоријама 
 
Категорије финансијских инструмената, према књиговодственом стању на дан 31. 
децембра 2020. и 2019. године, приказане су у следећој табели: 
 

Назив 2020. 2019. 
Финансијска средства      
Готовина и готовински елементи 1.180.681 792.219

Дугорочни финансијски пласмани 27.052 33.974

Потраживања и зајмови 1.476.869 1.238.931

Укупно  2.684.602 2.065.124
Финансијске обавезе     
Дугорочне и краткорочне обавезе по кредитима 559.316 -
Обавезе из пословања 239.664 380.456
Остале краткорочне обавезе 1.169.980 1.028.817 
Укупно 1.968.960 1.409.273

 
 
У 2020. и 2019. години Друштво није имало дериватне финансијске инструменте. 
 

4.2. Фактори финансијског ризика 
 
(а) Тржишни ризик 

 
Тржишни ризик је ризик да ће фер вредност будућих токова готовине финансијског 
инструмента бити променљива због промена тржишних цена. Тржишни ризик укључује 
три врсте ризика, као што следи:  
 
Ризик од промене курсева страних валута 
 
Друштво не послује у међународним оквирима и није изложено је ризику промена курса 
страних валута који проистиче из пословања са различитим валутама, првенствено ЕУР. 
Ризик проистиче како из будућих пословних трансакција, тако и из признатих средстава 
и обавеза у страној валути. 
 
Руководство Друштва је установило политику за управљање ризком од промена курса 
страних валута у односу на његову функционалну валуту. Друштво има потраживања и 
обавезе у страној валути, тако да је максимизирана усклађеност прилива и одлива у истој 
валути ради заштите од промене девизних курсева. 
 
Друштво имапотраживања и обавезе у страним валутама и руководство Друштва 
предузима мере да максимизира усклађеност прилива и одлива у истој страној валути 
ради заштите од промене девизних курсева. С друге стране, Друштво још не користи 
заштиту трансакција од девизног ризика (хеџинг), с обзиром на постојећу регулативу и 
недовољно развијено финансијско тржиште.  
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4. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ  - УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (Наставак) 
 

4.2. Фактори финансијског ризика (Наставак) 
 
(а) Тржишни ризик (Наставак) 

 
Ризик од промене курсева страних валута (Наставак) 
 
Друштво није изложено девизном ризику по основу значајних набавки од добављача из 
иностранства, али је изложено девизном ризику по основу кредитног задужења код 
банака.  
 
На дан 31. децембра,  Друштво  нема садашњу вредност средстава и обавеза изражених 
у страној валути. 
 
Ризик од промене цена 
 
Цене услуга које пружа ЈКП „Градска чистоћа“ у највећој мери су контролисане а не 
економске, ценовни ризик подразумева неизвесност губитака који могу настати због 
неадекватне ценовне политике и због негативних промена у ценама инпута, каматним 
стопама, девизном курсу и вредности новца. 
 
На цене услуга чишћења и прања јавних површина, сагласност даје оснивач, и највећим 
делом зависе од средства одређена буџетом града за те намене, и оне не одражавају 
стварне трошкове обављања услуге чишћења и прања јавних површина, већ покривају 
већи део стварних трошкова.  
 
Цена услуга сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада, код домаћинстава, 
није економска, већ се при утврђивању истих, има у виду и социјална компонента, 
односно платежна могућност највећег броја домаћинстава ради заштите оштих интереса. 
 
Цена услуге сузбијања одраслих форми комараца из авиона,  у 2020. години, од када су 
те врсте услуге прешле у надлежност ЈКП „Градска чистоћа“, не покрива у целости 
трошкове изнајмљивања авиона и набавку препарата за авио третман. У 2021. години је 
формирана нова цена услуге сузбијања одраслих форми комараца из авиона, којом се 
отклања диспропорција, трошкова и цене коштања услуге. 
 
Ризик од промене каматних стопа 
 
Ризик Друштва од промена фер вредности каматних стопа проистиче првенствено из 
обавеза по основу примљених дугорочних кредита од банака. Кредити примљени по 
променљивим каматним стопама излажу Друштво каматном ризику токова готовине. 
Кредити примљени по фиксним каматним стопама излажу Друштво ризику промене фер 
вредности каматних стопа.  
 
Током 2020. и 2019. године, највећи део обавеза по кредитима био је са променљивом 
каматном стопом, која је везана за ЕУРИБОР. Обавезе по кредитима са променљивим 
каматним стопама су изражене у страној валути (ЕУР), односно валутном клаузулом 
везане за ЕУР.  
 
У случају да је каматна стопа на обавезе по кредитима у страној валути на дан 31. 
децембра 2020. године била већа/мања за 0.1 процентни поен на годишњем нивоу, уз 
остале непромењене варијабле, добитак за 2020. годину након опорезивања био би мањи 
за РСД 520 хиљада, тј. већи за РСД 520 хиљада, као резултат већег/мањег расхода 
камата.  
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4. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ  - УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (Наставак) 
 

4.2. Фактори финансијског ризика (Наставак) 
 

(б) Кредитни ризик  
 
Кредитни ризик је ризик финансијског губитка за Друштво ако друга уговорна страна у 
финансијском инструменту не испуни своје уговорне обавезе. Кредитни ризик 
превасходно проистиче по основу потраживања из пословања. 
 
У складу са усвојеном кредитном политиком, Друштво анализира кредитни бонитет 
сваког новог појединачног купца пре него што му се понуде стандардни услови продаје. 
Такође, за сваког купца је установљен кредитни лимит који представља максимални 
дозвољен износ потраживања пре него што се затражи одобрење Директора. Купцу чији 
кредитни бонитет не испуњава тражене услове, продаја се врши само на бази авансног 
плаћања. 
 

(ц) Ризик ликвидности 
 
Способност предузећа да у року измирује своје доспеле обавезе а да при томе не угрози 
своје даље пословање представља ликвидност предузећа. 
 
Ризик ликвидности у 2020. години,  је добрим делом амортизован мерама за спречавање 
негативних последица пандемије изазване корона вирусом, од стране локалне 
самоуправе и државних органа, али представља потенцијални ризик у наредном периоду 
 
Ризик ликвидности је ризик да ће Друштво бити суочено са потешкоћама у измиривању 
својих финансијских обавеза. Друштво управља својом ликвидношћу са циљем да, 
колико је то могуће, увек има довољно средстава да измири своје доспеле обавезе, без 
неприхватљивих губитака и угрожавања своје репутације. 
 
Планирање новчаног тока врши се на нивоу пословних активности Друштва и збирно за 
Друштво као целину. Финансије Друштва надзиру планирање ликвидности у погледу 
захтева Друштва да би се обезбедило да Друштво увек има довољно готовине да подмири  
пословне потребе као и да има слободног простора у својим неповученим кредитним 
аранжманима. 
 
Друштво располаже довољним износом високоликвидних средстава (готовина и 
готовински еквиваленти), као и континуираним приливом новчаних средстава од 
реализације роба и услуга, који му омогућавају да своје обавезе измирује у року доспећа. 
Друштво не користи финансијске деривате. 
 
У циљу управљања ризиком ликвидности, Друштво је регулисало рачуноводственим 
политикама којима је дефинисан максимални износ авансног плаћања испоручиоцима 
радова и опреме, грејс период и дужина отплате и то у зависности од вредности и врсте 
уговорене набавке. Поред тога, пословном политиком направљена је дисперзија у 
нивоима одлучивања приликом набавке добара/услуга.  
 
Евентуални вишак готовине пословних активности изнад салда захтеваних обртних 
средстава, улаже се у каматоносне текуће рачуне, тј депозите по виђењу. 
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4. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ  - УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (Наставак) 
 

4.2. Фактори финансијског ризика (Наставак) 
 

(ц) Ризик ликвидности (Наставак) 
 
Следећа табела представља анализу финансијских обавеза Друштва према уговореним 
условима плаћања, који су одређени на основу преосталог периода на дан извештавања 
у односу на уговорени рок доспећа и засновани су на уговореним недисконтованим 
износима отплата (салда која доспевају на наплату у року од 12 месеци једнака су 
њиховим књиговодственим износима, будући да ефекат дисконтовања није материјално 
значајан): 
 

Опис До 3 
месеца  

Од 3 до 12 
месеци 

Од 1 до 2 
године  

Од 2 до 5 
година   

Преко 5 
година  Укупно 

31.12.2020.             
Обавезе по основу 
кредита 15.537 69.915 93.219 279.658 100.988 559.316

Обавезе из 
пословања 239.664 - - -  -  239.664

Остале краткорочне 
обавезе  1.169.980   -  - -  1.169.980

Укупно 1.425.181 69.915 93.219 279.658 100.988 1.968.961
31.12.2019.          
Обавезе по основу 
кредита          

Обавезе из 
пословања 380.456       380.456

Остале краткорочне 
обавезе  1.028.817       1.028.817

Укупно 1.409.273 0 0 0 0 1.409.273
 
 
4.3. Управљање ризиком капитала 

 
Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави да послује у 
неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би власницима капитала 
обезбедило повраћај (профит), а користи осталим заинтересованим странама, као и да 
би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала. 
 
Да би очувало односно кориговало структуру капитала, Друштво може да изврши 
корекцију исплата добити, врати капитал власницима капитала, повећа капитал, или, 
пак, може да прода средства како би смањила дугове. 
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4. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ  - УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (Наставак) 
 

4.3. Управљање ризиком капитала (Наставак) 
 
Друштво има обавезу по основу исплате дела добити оснивачу: 
 

Ред 
бр 
 

Година
Добит по 

Финансијском  
извештају у дин 

Проценат 
распоређивања 

добити 

Обавеза према оснивачу у дин Остатак обавезе за плаћање  у 
дин Нaпомена 

везана за 
остатак 
обавеезе  

Одлука 
скупштине Уплаћено По години  

Кумулативно 
обавеза за 
уплату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2009 798.388.000,00 50% 399.169.000,00 399.169.000,00 0,00 0,00   

2 2010 243.048.000,00 85% 206.590.800,00 206.590.800,00 0,00 0,00   

3 2011 275.713.000,00 85% 234.356.050,00 234.356.050,00 0,00 0,00   

4 2012 21.549.000,00 85% 18.316.650,00 9.158.325,00 9.158.325,00 9.158.325,00

Разлика - 
неуплаћена 
добити за 
2012.год 

5 2013 33.371.000,00 85% 28.365.350,00 28.365.350,00 0,00 9.158.325,00

Разлика - 
неуплаћена 
добити за 
2012.год 

6 2014 525.226.503,44 85% 446.442.527,92 446.442.527,92 0,00 9.158.325,00

Разлика - 
неуплаћена 
добити за 
2012.год 

7 2015 708.520.327,31 85% 602.242.278,00 602.242.278,00 0,00 9.158.325,00

Разлика - 
неуплаћена 
добити за 
2012.год 

8 2016 832.592.309,18 85% 707.703.462,80 463.741.907,72 243.961.555,08 253.119.880,08

Разлика - 
неуплаћена  
добит 2012 и 
2016 година 
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8.1 2016 

Аконтативна 
уплата за 

2016.год по  III 
кварталном 

извештају-dobit 
689.119.956,00 

    301.100.871,00       

8.2 2016 

Разлика по 
Финансијском 
извештају за 

2016 

    162.641.036,72       

9 2017 433.504.979,17 85% 368.479.232,29 30.000.000,00 338.479.232,29 591.599.112,37

Разлика - 
неуплаћена  

добит 
2012,2016, 2017 

година 

10 2018 199.902.603,38 85% 169.917.212,87 0,00 169.917.212,87 761.516.325,24

Разлика - 
неуплаћена  
добит 2012, 
2016, 2017 и 
2018. године 

11 2019 245.682.814,52 85% 208.830.392,34 208.830.392,34 0,00 761.516.325,24

Разлика - 
неуплаћена  
добит 2012, 

2016,2017,2018   
године 

      Свега:  3.390.412.956,22 2.628.896.630,98 761.516.325,24     
 
 
Планирана исплата добити из резултата 2020. године приказана је у наставку: 
 

12 2020 603.655.630,03 85% 513.107.285,53 0,00 513.107.285,53 Разлика - неуплаћена  добит 2012, 
2016,2017,2018 и 2020   године 
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4. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ  - УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (Наставак) 
 

4.3. Управљање ризиком капитала (Наставак) 
 
Државни капитал које исказује у пословним књигама: 
 

Рбр О П И С 2020. 2019.

1 Државни капитал 797.894 737.894
 
 
Друштво прати капитал на основу коефицијента задужености. Овај коефицијент се 
израчунава из односа нето дуговања Друштва и његовог укупног капитала. Нето дуговање 
се добија када се укупни кредити (укључујући краткорочне и дугорочне, као што је 
приказано у билансу стања) умање за готовину и готовинске еквиваленте. Укупни капитал 
се добија када се на капитал, исказан у билансу стања, дода нето дуговање. 
 
На дан 31. децембра 2020. и 2019. године коефицијент задужености Друштва био је као 
што следи: 
 

Назив 2020. 2019. 

Обавезе по кредитима и осталим финансијским обавезама– укупно 
(Напомена 22 )  - АОП 0432+АОП 0442 3.541.866 3.074.882

Минус готовина и готовински еквиваленти (Напомена 17) 1.180.681 792.219
Нето дуговања 2.361.185 2.282.663

Укупни капитал 4.078.620 3.661.192
Капитал - укупно 6.439.805 5.943.855

Коефицијент задужености 0,37 0,38 

 
Смањење  коефицијента задужености у 2020. години је из следећих разлога: 
 
Највећим делом утицалo je стање ликвидних средстава на пословним рачунима, односно 
мањи одлив новчаних средстава за набавку опреме, услед пандемијске ситуације Covid-
19 у току 2020. године. Повећање уплаћеног државног капитала у укупном износу од 
60.000 хиљада РСД од стране оснивача на крају пословне  2020. године, такође је имало 
ефекте на смањење   коефицијента задужености (кроз прилив средстава на пословне 
рачуне Друштва). 
 
 

5. КЉУЧНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ И ПРОСУЂИВАЊА 
 
Рачуноводствене процене и просуђивања се континуирано вреднују и заснивају се на 
историјском искуству и другим факторима, укључујући очекивања будућих догађаја за 
које се верује да ће у датим околностима бити разумна. 
 
Друштво прави процене и претпоставке које се односе на будућност. Резултирајуће 
рачуноводствене процене ће, по дефиницији, ретко бити једнаке оствареним 
резултатима. О проценама и претпоставкама које садрже ризик да ће проузроковати 
материјално значајне корекције књиговодствених вредности средстава и обавеза у току 
наредне финансијске године биће речи у даљем тексту. 
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5. КЉУЧНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ И ПРОСУЂИВАЊА (Наставак) 
 

(а) Процене и претпоставке 
 
Корисни век употребе нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме 
 
Нематеријална улагања и некретнине, постројења и опрема се амортизују током њиховог 
корисног века употребе. Корисни век употребе се заснива на процени дужине периода у 
коме ће средство генерисати приходе. Процену периодично врши Руководство Друштва 
и врши одговарајуће измене, уколико се за тим јави потреба. Промене у проценама могу 
да доведу до значајних промена у садашњој вредности и износима који су евидентирани 
у билансу успеха у одређеним периодима. 
 
Примера ради: уколико би Друштво смањило користан век трајања наведених средстава 
за 10%, дошло би до додатног повећања трошкова амортизације на годишњем нивоу у 
износу од РСД 70.256 хиљада. 
 
Обезвређење нефинансијске имовине  
 
На дан извештавања, руководство Друштва анализира вредности по којима су приказана 
нематеријална улагања и некретнине, постројења и опрема Друштва. Уколико постоји 
индикација да је неко средство обезвређено, надокнадив износ те имовине се процењује 
како би се утврдио износ обезвређења.  
 
Уколико је надокнадиви износ неког средства процењен као нижи од вредности по којој 
је то средство приказано, постојећа вредност тог средства се умањује до висине 
надокнадиве вредности. Разматрање обезвређења захтева од руководства субјективно 
просуђивање у погледу токова готовине, стопа раста и дисконтних стопа за јединице које 
генеришу токове готовине, а које су предмет разматрања. 
 
Обезвређење потраживања од купаца и осталих потраживања  
 
Друштво од 1. јануара 2020. године обрачунава очекиване кредитне губитке на основу 
историјског искуства и губитака који настају јер купци робе, корисници услуга и остали 
дужници нису у могућности да изврше тражена плаћања. 
 
Исправка вредности потраживања од купаца врши се у складу са рачуноводственом 
политиком дефинисаном у Напомени 3.5.1. уз финансијске извештаје. Сходно МСФИ 9 
приликом обезвређења финансијских инструмената није неопходно да постоји 
објективни доказ обезвређења да би кредитни губитак био препознат. Очекивани 
кредитни губици се препознају такође и за необезвређена финансијска средства. 
 
У процени одговарајућег износа очекиваног кредитног губитка за потраживања, Друштво 
се ослања на раније искуство са отписом (историјске губитке по основу ненаплаћених 
потраживања), карактеристике купаца и текуће и будуће информације о 
макроекономским факторима који утичу на купце. Ово захтева процене везане за будуће 
понашање купаца и тиме изазване будуће наплате у готовини.  
 
Стварни ниво потраживања која су наплаћена може да се разликује од процењених нивоа 
наплате, што може позитивно или негативно да се одрази на резултате пословања 
 
Резервисања по основу отпремнина и јубиларних награда 
 
Трошкови утврђених накнада запосленима након одласка у пензију након испуњених 
законских услова и јубиларних награда утврђују се применом актуарске процене. 
Актуарска процена укључује процену дисконтне стопе, будућих кретања зарада, стопе 
морталитета и будућих повећања накнаде по одласку у пензију. Због дугорочне природе 
ових планова, значајне неизвесности утичу на исход процене. Претпоставке актуарског 
обрачуна су обелодањене у Напомени 17. уз финансијске извештаје.  
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5. КЉУЧНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ И ПРОСУЂИВАЊА (Наставак) 
 

(а) Процене и претпоставке 
 
Резервисање по основу судских спорова 
 
Друштво је укључено у већи број судских спорова који проистичу из његовог 
свакодневног пословања и односе се на комерцијална питања, као и питања која се тичу 
радних односа, а која се решавају или разматрају у току регуларног пословања. Друштво 
редовно процењује вероватноћу негативних исхода ових питања, као и износе вероватних 
или разумних процена губитака. Потребно резервисање се може променити у будућности 
због нових догађаја или добијања нових информација.  
 
Питања која су или потенцијалне обавезе или не задовољавају критеријуме за 
резервисање се обелодањују, осим ако је вероватноћа одлива ресурса који садрже 
економске користи веома мала.  
 
Одложена пореска средства 
 
Одложена пореска средства признају се на све неискоришћене пореске кредите и 
пореске губитке до мере до које је извесно да је ниво очекиваних будућих опорезивих 
добитака довољан да се неискоришћени порески кредити и порески губици могу 
искористити. Значајна процена од стране руководства Друштва је неопходна да би се 
утврдио износ одложених пореских средстава која се могу признати, на основу периода 
настанка и висине будућих опорезивих добитака и стратегије планирања пореске 
политике. 
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6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – АОП 0003 
 
Промене на нематеријалним улагањима су приказане у наредним табелама: 
 
2019. ГОДИНА 
 

О П И С 

 Улагања 
у развој 

 
(к-то 010) 

Концесије, патенти, 
лиценце, робне и 
услужне марке, 

софтвери и остала 
права 

(к-то 011 и 012)        

Нематер. 
имовина у 
припреми     
(к-то 015) 

Свега немат. 
улагања 

(група к-та 
01) 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ     
Стање 1. јануара 2019. 
године 

         
11.384  

                          47.044           1.717           60.145 

Корекције почетног 
стања 

                   -   

Директна повећања 
                                

5.956  
          17.938             

23.894  
Пренос са инвестиција 

у току 
                   -   

Остала повећања                    -   
Пренос са/на конта 

немат. улагања 
            (5.956)            

(5.956) 
Продаја                    -   
Остала смањења 

(мањак, расход...) 
                   -   

Процена                    -   

  
           
11.384  

                             
53.000  

          13.699             
78.083  

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ     
Стање 1. јануара 2019. 
године 

           
3.621  

                           31.768          35.389 

Корекције почетног 
стања 

                   -   

Амортизација за 2019. 
годину 

                                
3.345  

            
4.765  

Исп. вред. продатих 
основних средстава 

            
1.420  

 

ИВ-Остала смањења 
(мањак, расход...) 

                  -   

Процена                    -   

Стање 31.12.2019. године 
            
5.041  

                             
35.113  

                -               
40.154  

САДАШЊА ВРЕДНОСТ     
31. децембра 2019. 
године 

           
6.343  

                          17.887         13.699           37.929 

31. децембра 2018. 
године 

           
7.763  

                           15.276           1.717           24.756 

 
  



28 

6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – АОП 0003 (Наставак) 
 
2020.ГОДИНА 
 

О П И С Ulaganja 
u razvoj  

Koncesije, 
patenti, 
licence, 
robne i 
uslužne 
marke, 

softveri i 
ostala 
prava 

(k-to 011 
i 012)      

Gudvil
(k-to 
013) 

Ostala 
nematerijalna 

imovina 
(k-to 014) 

Nemater. 
imovina 

u 
pripremi   

(k-to 
015) 

Avansi za 
nematerijalnu 

imovinu 
(k-to 016) 

Svega 
nemat. 

ulaganja
(grupa 

k-ta 01) 
  (к-то 

010)" 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ     

Стање 1. јануара 2020. године 
                
11.384  

                  
53.000  

                
13.699  

                 
78.083  

Корекције почетног стања 
                   

-    

Директна повећања 
                  

83.007  
                 

83.007  

Пренос са инвестиција у току 
                
350  

                  
6.167  

                
(6.517) 

                 
-    

Остала повећања 
                   

-    
Пренос са/на конта немат. 
улагања 

                   
-    

Продаја 
                   

-    
Остала смањења (мањак, 
расход...) 

                
(2.855) 

                  
(3.447) 

                 
(6.302) 

Процена 
                  

-    
Стање 31. децембар 2020. 
године 

                
8.879  

                  
55.720  

           
-    

                   -                   
90.189  

                        
-    

              
154.788 

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ     

Стање 1. јануара 2020. године 
                
5.041  

                  
35.113  

                 
40.154  

Корекције почетног стања 
                  

-    

Амортизација за 2020. годину  
                    

6.173  
                 

6.173  
Исп. вред. продатих основних 
средстава 

                   
-    

ИВ-Остала смањења (мањак, 
расход...) 

                
(1.398) 

                  
(4.661) 

                 
(6.059) 

Процена 
                   

-    
Стање 31. децембар 2020. 
године 

                
3.643  

                  
36.625  

                   -                   
-    

                        
-    

               
40.268  

САДАШЊА ВРЕДНОСТ     
Стање 31. децембар 2020. 
године 

                
5.236  

                  
19.095  

                   -                   
90.189  

                        
-    

               
114.520  

31. децембра 2019. године 
                
6.343  

                  
17.887  

                   -                   
13.699  

                        
-    

               
37.929  
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6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – АОП 0003 (Наставак) 
 
Салдо на конту нематеријалне имовине у припреми у износу од РСД 90.189 хиљада 
састоји се из: 
 
Конто Назив Салдо 
01513           Израда пројекта за котларницу 1.717 
01515           ERP – имплементација софтвера 84.982 
01516           Израда пројекта за насипање REVA 3.490 

 УКУПНО 90.189 
 
 
Активирање нематеријалне имовине у износу од РСД 84.982 хиљада имовине планира се 
до краја пословне године 2021., по завршетку пете фазе, по основу Уговора 105/17 од 
11.7.2019. године са комитентима NPS doo и SAGA doo, Анексом 1 број 105/21 од 
11.12.2020. године, и Уговором 75/19 од 02.9.2020. године који је Анекс 1 75/23 од 
6.11.2020. године, и Анексом 75/24 од 12.2.2021. године, са комитентима Информатика 
АД, NPS doo и SAGA doo. 
 
Исти су планови и за осталу нематеријалну имовину у припреми. 
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7. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА – АОП 0010 
 
Промене на некретнинама, постојењима и опреми су приказане у наредним табелама: 
 
2019. ГОДИНА  
 

О П И С 

Грађевински 
објекти        

 
(к-то 022) 

Постројења и 
опрема        

 
(к-то 023) 

Остале 
некретнине, 
постројења и 

опрема 
(к-то 025) 

Некретнине, 
постројења и 

опрема у припреми
(к-то 026) 

Аванси за 
некретнине, 
постројења и 

опрему 
(к-то 028) 

Свега основ. 
средства 

(група к-та 
02) 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ 
Стање 1. јануара 2019. године   1.688.457   9.306.893          6.950       815.740        2.876   11.820.916  

Корекције почетног стања            -                 -    
Директна повећања   1.247.396     143.834    1.391.230  

Пренос са инвестиција у току            -                 -    
Остала повећања            -   

Пренос са/на конта осн. средстава   1.236.649             100   (1.254.528)   (145.895)      (163.674) 
Продаја            -                 -    

Остала смањења       (6.130)    (312.643)      (318.773) 
Процена            -                  

Стање 31. децембра 2019. године   1.682.327 10.230.899          7.050       808.608           815   12.729.699  
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ 

Стање 1. јануара 2019. године      847.606   6.304.224      630.283        2.876 7.784.989  
Корекције почетног стања               -    

Директна повећања     143.834       143.834  
Амортизација за 2019. годину       22.945      530.398       553.343  

Исп. вред. продатих ОС (амортизација расхода)             38            798             836  
Остала смањења       (3.075)    (307.640)   (145.895)      (456.610) 

Процена            -                 
Стање 31. децембра 2019. године      867.514   6.527.780              -         630.283           815    8.026.392  

САДАШЊА ВРЕДНОСТ 
31. децембра 2019. године      814.814   3.703.118          7.050       178.326            -      4.703.308 
31. децембра 2018. године      840.851   3.002.669          6.950       185.457            -      4.035.927  
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7. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА – АОП 0010 (Наставак) 
 
2020. ГОДИНА 
 

O P I S 
Poljoprivredno i 
ostalo zemljište 

(k-to 020) 

Građevinsko 
zemljište 
(k-to 021) 

Građevinski 
objekti       

(k-to 022) 

Postrojenja i 
oprema        

(k-to 023) 

Invest. 
nekretnine 
(k-to 024) 

Ostale nekretnine, 
postrojenja i 

oprema 
(k-to 025) 

Nekretnine, 
postrojenja i 

oprema u pripremi 
(k-to 026) 

Ulaganja u tuđim 
nekretninama, 

postrojenjima i opremi 
(k-to 027) 

Avansi za 
nekretnine, 
postrojenja i 

opremu 
(k-to 028) 

Svega osnov. 
sredstva 

(grupa k-ta 02) 

NABAVNA VREDNOST         
Stanje 1. januara 
2020. godine        1.682.327 

  
10.230.899                        7.050                808.608              814      12.729.698  

Korekcije početnog 
stanja                             -                    -   

Direktna povećanja                 1.093.065       1.093.065  
Prenos sa investicija 

u toku                 907 
  

1.058.427      (1.059.334)        
Ostala povećanja       600               600   
Prenos sa/na konta 

osn. sredstava                                    -   
Prodaja                  -                    -   
Ostala smanjenja-

rashod           (10.199) 
  

(933.965)                           (33)            (814)      (945.011) 
Procena                  -                    -   

Stanje 31. decembar 
2020. godine                      -                   -    1.673.035 

  
10.355.361               -                       7.017              842.939                       -               -      12.878.352  

ISPRAVKA VREDNOSTI         
Stanje 1. januara 
2020. godine           867.513 

  
6.527.780                             -                 630.283              814       8.026.390  

Korekcije početnog 
stanja                             -                   -   

Amortizacija za 
2020. godinu I-XII            22.548           678.955                             30                 701.533  

Amortizacija rashoda                        -   
Isp. vred. prodatih 

OS                             -                    -   
IV-Ostala smanjenja 

(manjak, rashod...)           (10.199) 
  

(912.955)                     (1.300)            (814)         (925.268) 
Procena                  -                    -   

Stanje 31. decembar 
2020. godine                      -                   -         879.862 

  
6.293.780               -                             30                628.983                       -               -         7.802.655  

SADAŠNJA VREDNOST         
Stanje 31. decembar 
2020. godine                      -                   -       793.173 

  
4.061.581               -                       6.987              213.956                       -               -       5.075.697  

31. decembra 2019. 
godine                      -                   -         814.814 

  
3.703.118               -                        7.050                178.326                       -               -         4.703.308 
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7. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА – АОП 0010 (Наставак) 
 
Кредити код банака су осигурани заложним правом на опреми која је предмет 
финансирања из кредита Комерцијалне банке у износу од РСД 559.317 хиљада, чија је 
садашња вредност  у пословним књигама на дан 31. децембра 2020. године износила  
РСД 508.285 хиљада за 28 комуналних возила. Уговор о залози закључен је између 
Друштва и Комерцијалне банке 01.04.2020. године под бројем 5758, а на основу Уговора 
о инвестиционом кредиту за набавку возила- аутосмећара – кредитна партија 00-410-
0207762.9 од 08.04.2019. године, у износу од 560.000 хиљада РСД. 
 
Набавна вредност потпуно амортизованих некретнина, постројења и опреме коју Друштво 
користи у свом пословању на дан 31. децембра 2020. године износила је РСД 4.075.571 
хиљада (2019. година: РСД 4.956.747 хиљада) и односи се на некретнине у износу од РСД 
15.372 хиљада (2019. година: РСД 25.015 хиљада ), лиценце у износу од РСД 25.862 
хиљада (2019. година: РСД 29.371 хиљада) опрему у износу од РСД 4.034.337 хиљада 
(2019. година: РСД 4.902.361 хиљада). 
 
Руководство је ангажовало екстерне независне квалификоване проценитеље за процену 
имовине и капитала са циљем адекватне процене садашње вредности имовине и опреме 
које предузеће користи у своје пословне сврхе. 
 
Ревалоризација некретнина  
 
Земљиште и грађевински објекти нису исказани по ревалоризованој вредности на дан 31. 
децембра 2020. године. 
 
Последња процена вредности имовине и утврђивања вредности и структуре укупног 
капитала ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, рађена је 2017. године од стране Економског 
института и спроведена је на дан 1.1.2017. године.Према извршеној  анализи 
непокретности на којима је град Београд носилац права јавне својине које користи ЈКП 
“Градска чистоћа” предложено је: 
- Да се непокретности које су евидентиране у пословним књигама Предузећа, на 

којима је град Београд уписао право јавне својине, након извршене процене 
вредности, искњиже из пословних књига Предузећа и укњиже у пословне књиге 
града. Искњижене вредности непокретности које је Предузеће евидентирало на 
ванбилансној евиденцији износе РСД 111.530 хиљада.  

- Да за непокретности које су евидентиране у пословним књигама Предузећа, које су 
у својини Републике Србије, град Београд покрене поступак уписа јавне својине у 
складу са чл. 77 закона о јавној својини, 

- По решавању имовинско-правног статуса непокретности које нису уписане у јавну 
књигу о непокретностима и правима на њима, јавна предузећа ће искњижити из 
пословних евиденција те непокретности, а затим ће исти бити укњижене у пословну 
евиденцију града Београда.  

 
Током 2020. године достављани су подаци оснивачу - граду Београд, као и списак 
непокретности на којима није уписана јавна својина као и списак непокретности за 
озакоњење са оријентационом вредности од РСД 377,000 хиљада. 
 
Руководство Друштва имало је јасну намеру да изврши процену вредности имовине, 
имовину која се користи а потпуно је амортизована у пословним књигама, као и имовину 
која је евидентирана  у пословним књигама  на контима инвестиција у припреми, на дан 
31.12.2020. године. Кроз интензивне активности ангажовања независног квалификованог 
проценитеља, постојале су препреке и то у неодазиву проценитеља на први позив 
расписане јавне набавке, и другог другог поступка јавне набавке. Обзиром да рокови 
постављени од момента потписивања уговора  (у другом поступку јавне набавке)  до 
момента за извршење обавезе из уговора, јесу нереални за извршење до краја званичне 
предаје финансијских извештаја за 2020. годину, Друштво ће процену имовине извршити 
и евидентирати у пословним књигама са 1.1.2021. године. 
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8. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ – АОП 0014 
 
Друштво нема евидентиране инвестиционе некретнине на дан 31. децембар 2020. 
године. 
 
 

9. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ - АОП 0024 
 

Опис 2020. 2019. 
Учешћа у капиталу зависних правних лица     

Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким 
подухватима    

Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од 
вредности располиживе за продају 177.952 235.616

Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима     
Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима     
Дугорочни пласмани у земљи    
Дугорочни пласмани у иностранству    
Хартије од вредности које се држе досопећа    
Остали дугорочни финансијски пласмани 20.625 21.396
Минус: Исправка вредности (171.525) (223.038)

Стање на дан 31. децембра 27.052 33.974
 
 
а) Учешћа у капиталу  

 
Друштво нема улагања у капитал зависних правних лица  
 

1. Улагања у капитал придружених правних лица и заједничким подухватима 
Друштво нема улагања у капитал зависних правних лица 
 
2. Учешћа у капиталу осталих  правних лица и друге хартије од вредности 

расположиве за продају 
 

Опис 2020. 2019. 
У акцијама  177.952 235.616
У уделима     
Финансијска средства расположива за продају    
Минус: Исправка вредности  (163.466) (214.979)

Стање на дан 31. децембра 14.486 20.637
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9. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ - АОП 0024 (Наставак) 
 
а) Учешћа у капиталу (Наставак) 

 
Учешћа у капиталу осталих  правних лица односе се на: 

-у динарима 

Назив партнера  Стање 
31.12.2020. 

Исправка 
вредности 

31.12.2020. 

Нето стање 
31.12.2020. 

% 
учешће 

ФАП КОРПОРАЦИЈА ПРИБОЈ 1.709.000,00 0,00 1.709.000,00 11,80%
ТЕХНОХЕМИЈА 0,00 0,00 0,00   
МОСТОГРАДЊА 47.417.579,91 47.417.579,91 0,00   
РАД ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ 251.345,36 238.769,28 12.576,08 0,09%
КОСМАЈ МЕРМЕР 143.000,00 88.660,00 54.340,00 0,38%
ПРОГРЕС 23.207.779,51 21.621.899,51 1.585.880,00 10,95%
РАЈ БАНКА 86.425,76 86.425,76 0,00   
ИКАРБУС АД ЗЕМУН 61.059.000,00 61.059.000,00 0,00   
ПИМ ИВАН МИЛУТИНОВИЋ 13.698.000,00 13.698.000,00 0,00   
СИМПО АД ВРАЊЕ 29.623.087,82 19.255.387,82 10.367.700,00 71,57%
ПРОСВЕТА АД 756.660,23 0,00 756.660,23 5,22%
Укупно: 177.951.878,59 163.465.722,28 14.486.156,31 100,00%

 
 
Улагања Друштва у капитал других правних лица тргује се јавно на Београдској 
берзи. 
 
Руководство није могло поуздано проценити фер вредност својих улагања у Друштва из 
претходне табеле. Улагања се исказују по набавној вредности од РСД 177.952 хиљада уз 
исправку вредности од РСД 163.466 хиљада. Друштва у која се улаже нису објавили 
последње финансијске информације о свом пословању; њихове акције се не котирају и 
подаци о последњим тржишним ценама нису јавно доступне. 
 
Фер вредност осталих улагања којима се тргује на активном тржишту утврђује се на 
основу текуће тржишне вредности у моменту закључења пословања на дан 31. децембра 
2020. године.  
 
У 2020. години је било отуђења, односни  продаја акција „Технохемије“ ад Београд  у 
укупном броју 32.060 по 190 динара и 314 акција по 194 динара, укупне  вредности РСД 
6.152 хиљада. 
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9. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ - АОП 0024 (Наставак) 
 
а) Учешћа у капиталу (Наставак) 

 
Дугорочни пласмани 

 
1) Друштво нема дугорочне пласмане матичним, зависним и осталим повезаним 

лицима 
2)  Друштво нема дугорочне пласмане у земљи и у иностранству 
3) Друштво нема хартије од редности које се држе до доспећа 
4) Остали дугорочни финансисјки пласмани 

 

О П И С  Стање 
31.12.2020.  

 Исправка 
вредности 
31.12.2020.  

 Нето стање 
31.12.2020.  

Дугорочни стамбени кредити дати 
запосленима 

       1.014         1.014 

Дугорочни кредити за продате станове        7.923        7.923             -   

Остали финансијски пласмани        6.618            -           6.618 

Остали непоменути дугорочни 
пласмани 

       5.070           135         4.935 

Исправка дугорочних финансијских 
пласмана 

       8.058   

Укупно      20.625        8.058       12.567 

 
 

10. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА  - АОП 0034 
 

Опис 2020 2019 
Утужена зависна правна лица 510 510
Вансудска потраживања од зависних правних лица 213 213
Правна лица у стечајном поступку 1.236.144 1.251.909

Утужена правна лица 40.090 37.750

Вансудска потраживања од правних лица 7.518 12.508
Исправка вредности потраживања -1.284.475 -1.302.890
Стање на дан 31.12. 0 0
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11. ЗАЛИХЕ  - АОП 0044 
 

Опис 2020. 2019. 
Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 403.843 367.008
Минус: Исправка вредности  (103.261) (32.221)
Нето залихе материјала, резервних делови, алат и ситан 
инвентар 300.582 334.787

Роба 3.934 2.535
Плаћени аванси за залихе и услуге  6.361 5.358

Стање на дан 31. децембра 310.877 342.680
 
 
Залихе у износу од РСД 310.877 хиљада нису вредноване по фер вредности умањеној за 
трошкове продаје. 
 
Руководство друштва је имало намеру да изврши процену вредности залиха, тј. сведе 
вредност залиха на нету оствариву вредност на дан 31.12.2020. године. Кроз два поступка 
јевне набавке из ове области није достављена ниједна понуда односно пријава. 
Руководство друштва је за 2021. годину обезбедило додатна средства како би до краја 
2021. године утврдило нето оствариву вредност залиха у магацинима предузећа. 
 
Поступак јавног надметања-лицитације за отуђење/продају покретних ствари-
расходованих резервних делова ЈКП Градска чистоћа Београд, у првом кругу, спроведен 
је на основу Одлуке о покретању поступка број 12904/5 од 25.8.2020. године коју је 
надзорни одбор ЈКП Градска чистоћа Београд донео на својој 62. редовној седници. 
Почетне цене по којима је вршено отуђење/продаја  покретних ствари – расходованих 
резервних делова ЈКП ,,Градска чистоћа“ из јавне својине у првом кругу: магацин 2 у 
укупној вредности од 2.340.312,02 РСД, магацин 7 у укупној вредности од 1.015.991,23 
РСД без ПДВ и магацин 8 у укупној вредности од 568.202,38 РСД без ПДВ. 
 
Надзорни одбор је прихватио предлог и на својој 75. редовној седници донео Одлуку о 
спровођењу другог круга поступка број 18656/5 од 04.12.2020. године којом је 
дефинисано да се након извршеног умањења за 25% од исказаних вредности по којима је 
вршено отуђење/продаја покретних ствари- ресходованих резервних делова ЈКП 
„Градска чистоћа“ у нереализованом првом кругу поступка, спроведе други круг 
поступка. 
 
Надзорни одбор је прихватио предлог и на својој 92. редовној седници донео Одлуку о 
спровођењу трећег круга поступка број 7516/4 од 01.06.2021. године којом је дефинисано 
да се након извршеног умањења за 25% од исказаних вредности по којима је вршено 
отуђење/продаја покретних ствари- ресходованих резервних делова ЈКП „Градска 
чистоћа“ у нереализованом првом кругу поступка, спроведе други круг поступка. 
 
Након извршеног умањења, почетне цене по којима се отуђују/продају из јавне својине 
расходовани резервни делови у трећем кругу поступка јавног надметања-лицитатије, 
износе: 

- Спецификација 1 у укупној вредности од 1.316.425,51 РСД без ПДВ,  
- Спецификација 2 у укупној вредности од 571.495,07  РСД без ПДВ,  
- Спецификација 3 у укупној вредности од 319.613,84 РСД без ПДВ. 
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12. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ  - АОП 0051 
 

Опис 2020. 2019. 

Купци у земљи – матична и зависна правна лица 180.776 133.357
Купци у иностранству - матична и зависна правна лица 0 0
Купци у земљи – остала повезана правна лица  580.656 529.792
Купци у иностранству - остала повезана правна лица 0 0
Купци у земљи 4.337.092 4.039.598
Купци у иностранству 0 0
Остала потраживања по основу продаје 76.187 69.585
Минус: Исправка вредности 4.235.272 4.054.380

Стање на дан 31. децембра 939.439 717.952
 
 
Књиговодствена вредност потраживања по основу продаје класификованих као 
Потраживања и зајмови, одговара њиховој фер вредности. 
 
Друштво има обезбеђења потраживања по основу продаје и то: 

- 11 меница од комитената по основу Уговора о откупу секундарних сировина 
- 2 менице по основу Уговора о зајму (СЦ „Ташмајдан“ и Градски центар за физичку 

културу) 
- 124 менице од комитената по основу Уговору о признању дуга и отплати дуга на 

рате 
 
На дан 31. децембра 2020. године, потраживања (краткорочна износе РСД 4.235.273 
хиљада  и дугорочна износе РСД 1.284.475 хиљада) од продаје што у укупном износу чини 
5.519.748 хиљада динара (2019. године 5.357.271 хиљада динара) су доспела и 
обезвређена у целости.  
 
Промене на рачуну исправке вредности дугорочних потраживања и потраживања од 
продаје су: 
 

Опис 2020. 2019. 

Стање на дан 1. јануара 5.357.271 5.149.061

Додатна исправка вредности (Напомена 38) 246.574 431.254

Директан отпис претходно исправљених потраживања 13.954 141.341

Наплаћена исправљена потраживања (Напомена 39) 70.142 81.703

Стање на дан 31. децембра 5.519.748 5.357.271
 
 
Процена извесности наплате потраживања вршила се по групама дужника : 

-за правна лица  
-за физичка лица  (на бази података СОН) 

 
Сва ненаплатива потраживања су анализирана везано за старост и степен наплативости. 
Исправка се извршила за сва потраживања по основу старосне анализе а поред тога је 
вршена и појединачна исправка потраживања по сазнању за постојање чињеница о 
статусу или пословању купца које се негативно одражавају на његову финансијску 
способност. 
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12. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ  - АОП 0051 (Наставак) 
 
За потраживања од физичких лица и предузетника којима је протекао рок за наплату 
најмање 90 дана извршила се исправка вредности потраживања на бази података 
добијених од „Инфостан технологије“. 
 
Краткорочна потраживања за купце који нису у стечају, ликвидацији и реструктурирању, 
брисани из регистра АПР-а, врши се исправка вредностипотраживања која су старија од 
365 дана од рока доспећа (датума валуте), и књижи се на исправку вредности 
потраживања. 
 
Краткорочна потраживања од купацакоји су у стечају, ликвидацији, реструктурирању, 
брисани из регистра АПР-а, којима се више не фактурише (пасивни купци), који имају 
салдо по утужењима и који знатно касне у измиривању својих обавеза (процена),врши се 
исправка вредности за сва потраживања старија од 60 дана од рока доспећа (датума 
валуте). 
 
 

13. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА – АОП 0059 
 

Опис 2020. 2019. 
Потраживања од извозника     
Потраживања по основу увоза на туђ рачун     
Потраживања од комисионе и консигнационе продаје      
Остала  потраживања из специфичних послова 407.179 417.483
Минус: Исправка вредности     

Стање на дан 31. децембра 407.179 417.483
 
 
Остала  потраживања из специфичних послова у укупном износу од 407.179 хиљада РСД 
односе се на потраживања на име трошкова предујма извршитеља за физичка лица, које 
друштво наплаћује преко ЈКП „Инфостан технологије“. 
 
 

14. ДРУГА  ПОТРАЖИВАЊА – АОП 0060 
 

Опис 2020. 2019. 
Потраживања за камату и дивиденде 82.601 63.068
Потраживања од запослених 24.580 17.083
Потраживања од државних органа и организација  0 298
Потраживања по основу  преплаћених пореза и доприноса 427 427
Потраживања за више плаћен порез на добитак 49 1.875
Потраживања по основу  накнада штета 0 0
Остала краткорочна потраживања 15.271 14.277
Минус: Исправка вредности 7.138 8.487

Стање на дан 31. децембра 115.790 88.541
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14. ДРУГА  ПОТРАЖИВАЊА – АОП 0060 (Наставак) 
 
Потраживања за камату и дивиденде се односи на: 
 

О П И С САЛДО 
Потраживања за камату по основу позајмице - СЦ Ташмајдан 5.511
Потраживања за камату по основу позајмице - Градски центар за физичку 
културу 846
Потраживања за камату по основу позајмице - ЈП Хиподром 47
Потраживања за уговорену камату од трећих лица 1.093
Потраживања за уговорену камату од осталих правних лица 75.104

 УКУПНО 82.601
 
 
15. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС 

УСПЕХА – АОП 0061  
 
Друштво нема финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс 
успеха на дан 31. децембар 2020. године. 
 
 

16. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ – АОП 0062 
 

Опис 2020. 2019.
Краткорочни кредити и зајмови – матична и зависна правна лица   
Краткорочни кредити и зајмови – остала повезана правна лица 16.000 16.000
Краткорочни кредити и зајмови у земљи   
Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   
Остали краткорочни финансисјки пласмани 3.941 4.435
Минус: Исправка вредности 5.480 5.480

Стање на дан 31. децембра 14.461 14.955
 
 
Краткорочни кредити и пласмани у земљи и иностранству се односи на дате финансијске 
кредите одобрене осталим повезаним лицима: ЈП Хиподром Београд и Градски центар за 
физичку културу Београд. 
 
Кредити су одобрени на рок до 12 месеци уз уговорену каматну стопу једнакој 
референтној каматној стопи НБС на годишњем нивоу.  

- Анексом 2 Уговора о зајму закљученим са Градским центром за физичку културу 
Београд, камата је измењена на 30% референтне каматне стопе НБС на годишњем 
нивоу. У току 2020. године се кретала у распону 0,3% - 0,675% на годишњем нивоу. 

- Уговор са ЈП Хиподром Београд је истекао, након чега се обрачунава затезна 
камата НБС на годишњем нивоу. У току 2020. године се кретала у распону 9% - 
10,25% на годишњем нивоу. 

 
Као обезбеђење уредне наплате датих кредита, Друштво је добило бланко менице. 
 
Обезвређење краткорочних финансијских пласмана у износу од РСД 5.480 хиљада односи 
се на обезвређење Краткорочних зајмова датих осталим повезаним правним лицима 
(Хиподром и Градски центар за физичку културу) 
 
Друштво нема орочена средства код домаћих пословних банака.  
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17. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – АОП 0068 
 

Опис 2020. 2019. 
Хартије од вредности – готовински еквиваленти    
Текући – пословни рачуни 1.163.433 769.931
Издвојена новчана средства и акредитиви    
Благајна 17 141
Девизни рачун  358 358
Девизни акредитиви    
Девизна благајна    
Остала новчана средства  16.873 21.789
Новчана средства чије је коришћење ограничено ии вредност 
умањена     

Стање на дан 31. децембра 1.180.681 792.219
 
 
На дан 31. децембра 2020. године, Друштво је имало на располагању РСД 300.000 хиљада 
(2019. година: РСД 560.000 хиљада) неповучених одобрених средстава од стране банака, 
за које су сви услови неопходни за повлачење нису били у потпуности испуњени.  
 
 

18. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА  ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  
 

Опис 2020. 2019. 
Порез на додату вредност – АОП 0069 17.802 100.188
Унапред плаћени трошкови – АОП 0070 24.689 6.902
Потраживања за нефактурисани приход   13.534
Остала активна временска разграничења – АОП 0070 1.375 1.409

Стање на дан 31. децембра 43.866 122.033
 
 
Порез на додату вредност у износу од 17.802 хиљада РСД односи се на право одбитка 
пореза на додату вредност обрачунатог у претходној фази промета , по основу фактура 
примљених од добављача, за набавку добара и услуга у децембру 2020. године. 
 
Унапред плаћени трошкови највећим делом односе се на трошкове осигурања ( 895 
хиљада РСД и на име потраживања од суда на име накнаде нематеријалне штете 480 
хиљада РСД). 
 
 

19. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА  - АОП 0072 и АОП 0465 
 

Опис 2020. 2019. 
Средства узета у оперативни закуп (лизинг) 10.138 10.138
Опрема добијена на употребу и коришћење 16.907 9.164
Непокретности и опрема за обављање делатности Зоохигијене 93.943 93.943
Непокретности у власништву оснивача 111.530 111.530
Рециклажни центар SWIFT Миријево 12.600  
Гаранције и јемства 316.597 93.671
Земљиште 419.468 419.468
Остала средсва која нису у власништву Друштва  35.812 40.138

Стање на дан 31. децембра 1.016.995 778.052
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20. КАПИТАЛ 
 

ОПИС Основни 
капитал Резерве Губитак Нераспоређени 

добитак 
Ревалоризационе 

резерве 

Актуарски 
добици 
или 

губици 

Добици или 
губици по 
основу 

улагања у 
власничке 

инструменте 
капитала 

Добици или 
губици по 
основу ХОВ 

расположивих 
за продају 

Укупан 
капитал 

Почетно 
стање на 
дан 
01.01.2019.

760.418 1.572.100 413.335 372.647 1.323.534 1.077 193 32.392 3.584.242 

Промене у 
претходној 
2019. 
години 

    183.742 66.713 41.264     1.185 76.950 

Стање на 
крају 
претходне 
године 
31.12.2019.

760.418 1.572.100 229.593 305.934 1.282.270 1.077 193 31.207 3.661.192 

Промене у 
текућој 
2020 години 

60.000   97.104 402.786 106.985 44.541   9.064 417.428 

Стање на 
крају 
текуће 
године 
31.12.2020.

820.418 1.572.100 132.489 708.720 1.175.285 43.464 193 22.143 4.078.620 
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20. КАПИТАЛ (Наставак) 
 
(а) Основни капитал 
 

Опис 2020. 2019. 

Државни капитал 797.894 737.894 
Остали основни капитал 22.524 22.524 
Укупно 820.418 760.418 

 
 
Скупштина града Београд  је 03.03.2020. године под бројем 3-46/20-С донела Одлуку о 
повећању основног капитала ЈКП Градска чистоћа у износу од РСД 1.017.610 хиљада. 
Основ повећања капитала је у новчаним улозима. У АПР је поднесена регистрациона 
пријава и донето је Решење БД 25022/2020 21.04.2020. године, и тако је уписани , а 
неуплаћени капитал износио 1.017.610хиљада РСД, а укупни основни капитал износи 
1.755.504хиљада РСД.  
 
Дана 12.03.2021. године Скупштина града Београда донела је Одлуку о смањењу основног 
капитала ЈКП ,,Градска чистоћа“ Београд бр. 3-40/21-С која је регистрована у Регистру 
привредних субјеката дана 25.03.2021. године у складу са чланом 314. Закона о 
привредним друштвима ("Сл.гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 
5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019). Чланом 2. став 2. Одлуке o смањењу основног 
капитала предвиђено је да се смањење врши у складу са чланом 319. Закона о 
привредним друштвима, тачније уз примену одредаба о заштити поверилаца. У складу са 
наведеним Регистар привредних субјеката објављује одлуку о смањењу основног 
капитала друштва у непрекидном трајању од три месеца почев од дана регистрације, 
како би повериоци у датом року евентуално затражили обезбеђење својих потраживања, 
те се након истека рока од три месеца приступа регистрацији смањења основног 
капитала. Наведеном Одлуком се смањује уписани новчани капитал за износ од РСД 
957,610 хиљада. 
 
Имајући у виду да је Одлука о смањењу основног капитала бр. 3-40/21-С регистрована 
дана 25.03.2021. године, те да је предвиђени рок од три месеца истекао дана 25.06.2021. 
године, захтев за регистрацију смањења основног капитала заједно са припадајућом 
документацијом поднет је Агенцији за привредне регистре дана 29.06.2021. године, по 
протеку рока и након уредно спроведеног поступка заштите поверилаца, а све у складу 
са Законом о привредним друштвима.  
 

(б)  Уписани а неуплаћени капитал 
 
Друштво нема уписаног а неуплаћеног капитала у пословним књигама. Услед горе 
наведеног образложења, на порталу Агенције за привредне регистре објављен је податак 
о регистрованом неуплаћеном капиталу у износу од РСД 1.017.610 хиљада, без 
спроведених промена. 
 

(ц) Резерве 
 
Статутарне резерве на дан 31.12.2020. године износе РСД 1.565.370 хиљада, док законске 
резерве износе РСД 6.730 хиљада. Укупне резерве на дан 31.12.2020. године износе РСД 
1.572.100 хиљада. 
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20. КАПИТАЛ (Наставак) 
 

(д) Ревалоризационе резерве и нереализовани добици и губици 
 
Ревалоризационе резрве формиране су на основу процене вредности грађевинских 
објеката и опреме. Код расхода или отуђења средстава поред набавне вредности и 
исправке вредности укидају се и ревалоризационе резерве у корист  нераспоређене 
добити ранијих година. 
 
Стање ревалоризационих резерви постројења и опреме на дан 31.12.2020. године износи 
РСД 436.387 хиљада (Конто 33020), а стање ревалоризационих резерви грађевинских 
објеката на дан 31.12.2020. године износи РСД 738.898 хиљада, што чини укупне 
ревалоризационе резерве у износу од  РСД 1.175.285 хиљада. 
 
 

21. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА – АОП  0425 
 

Опис 2020. 2019. 
Резервисање за наканаде и друге бенефиције запослених  -
АОП 0429 641.477 573.784

Резервисање за трошкове судских спорова – АОП 0430 58.640 45.329

Укупно 700.117 619.113
 
 

Опис  

Накнаде и 
друге 

бенефиције 
запослених 

Судски спорови Укупно 

Стање на дан 01.01.2019. 410.436 39.206 449.642
Додатна резервисања 220.834 32.688 253.522
Ефекат дисконтовања    0
Искоришћено у току године  6.404 6.404
Укудање неискоришћених износа  57.486 20.161 77.647
Стање на дан 31.12.2019. 573.784 45.329 619.113
Додатна резервисања 165.165 18.764 183.929
Актуарски губитак 44.541   44.541
Искоришћено у току године 66.147 5.453 71.600
Укудање неискоришћених износа  75,866   75.866
Стање на дан 31.12.2020. 641.477 58.640 700.117

 
 

(а) Резервисања за трошкове у гарантном року 
 
Друштво нема резервисања за трошкове у гарантном року 
 

(б) Судски спорови 
 
Приказани износи обухватају резервисања за одређене судске спорове које су против 
Друштва покренули повериоци/купци/запослени. Резервисања за судске спорове 
формирају се у износу који одговара најбољој процени руководства Друштва у погледу 
издатака који ће настати да се такве обавезе измире. По мишљењу руководства, након 
одговарајућих правних консултација, исход тих судских спорова неће довести до 
значајнијих губитака преко износа за које је извршено резервисање на дан 31. децембра 
2020. године. 
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21. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА – АОП  0425 (Наставак) 
 

(ц) Реструктурирање 
 
Друштво није било у поступку реструктурирања у 2020. години.  
 

(д) Накнаде и друге бенефиције запослених 
 
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених обухватају резервисања за 
отпремнине и јубиларне награде се одмеравају по садашњој вредности очекиваних 
будућих одлива применом дисконтне стопе која одражава камату на висококвалитетне 
хартије од вредности које су исказане у валути у којој ће обавезе за пензије бити 
плаћене. Имајући у виду да у Републици Србији не постоји развијено тржиште за овакве 
обвезнице, коришћене су стопе тржишних приноса на државне обвезнице. 
 

Опис 2020. 2019. 
Отпремнине 215.200 252.641
Јубиларне награде 426.277 321.143

Стање на дан 31. децембра 641.477 573.784
 
 
Основне актуарске претпоставке које су коришћене су: 
 

Опис 2020. 2019. 
Дисконтна стопа  3,50% 3,50% 
Будућа повећања зарада  4% 1,90% 
Флуктуација запослених/смртност/обољевање 4% 4% 

Износ отпремнине при одласку у пензију у 
моменту резервисања 

Трострука просечна 
зарада запослених у 
Београду за новембар 
2020. године (104.341 

РСД) 

Трострука просечна 
зарада запослених 
у Београду (96.194 

РСД) 

 
 
У актуарском обрачуну су коришћене таблице морталитета за период у Републици Србији 
у 2012. години. 
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22. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0432 
 

Опис 2020. 2019. 
Обавезе које се могу конвертовати у капитал    
Обавезе према матичним и зависним правним лицима    
Обавезе према осталим повезаним правним лицима    

Обавезе по емитованим хартијама од вреднсоти у периоду 
дужим од годину дана    

Дугорочни кредити и зајмови у земљи 473.865 0

Дугорочни кредити и зајмови у иностранству    
Обавезе по основу финансисјког лизинга    
Остале дугорочне обавезе     

Свега дугорочне обавезе 473.865 0

Минус: Део дугорочних обавеза који доспева до једне године 
(Напомена 23)  85.451  

Стање на дан 31. децембра 388.414 0
 
 
(1) Друштво нема обавезе које се могу у конвертовати у капитал. 
 
(3) Дугорочни кредити и зајмови 

 
Доспеће дугорочних кредита и зајмова 
 

Опис 2020. 2019.
Између 1 и 2  године 93.219 -
Између2 и 5  година 279.658 --
Преко 5 година 100.988 -

Стање на дан 31. децембра 473.865 -
 
 
Књиговодствена вредности обавеза по основу дугорочних кредита Друштва изражена је 
у следећим валутама: 
 

Опис 2020. 2019.
РСД  473.865 -
ЕУР  -
Остале валуте - -

Стање на дан 31. децембра 473.865 -
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22. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0432 (Наставак) 
 
Уговор о инвестиционом кредиту, кредитна партија бр 00-410-0207762.9 закључен дана 
08.04.2019. године са Комерцијалном банком ад Београд, на износ од 560.000.000 
динара, у противвредности ЕУР по средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај 
(4.756.895 ЕУР), за набавку комуналних возила – аутосмећара. Кредит се користи 
сукцесивно а најкасније до 12 месеци од датума закључења Уговора. Кредит је одобрен 
са роком враћања од 84 месеца од датума пуштања прве транше кредита у течај, 
укључујући grace период од 12 месеци. Камата на кредит се обрачунава по каматној стопи 
која се утврђује као збир вредности тромесечног ЕУРИБОР-а и марже од 1,70% годишње. 
Усклађивање ЕУРИБОР-а врши се на датум пуштања кредита у коришћење у складу са 
одредбама Уговора. Средства обезбеђења су 10 бланко сопствених меница и залога над 
возилима која су предмет финансирања из кредита. Уговор о залози заведен код 
залогодавца број 5758 од 01.04.2020. године на максимални износ обезбеђеног 
потраживања од 5.100.000,00 ЕУР. Прва рата главнице кредита уплаћена је 04.02.2021. 
године. Кредит од банке  доспева до 03.01.2027. године и уз просечну каматну стопу која 
се креће у распону од 1,19%  до 1,20.% годишње.  

 
Друштво има следеће одобрене а неискоришћене кредитне линије: 
 
Уговор о кредиту закључен дана 19.11.2020. године са банком Intesa ad Beograd, у износу 
до 300.000.000 динара, прерачунато у ЕУР по средњем курсу НБС на дан пуштања 
средстава у течај,  за финансирање набавке возила за прикупљање комуналног отпада. 
Рок отплате кредита је 24 месеца без grace периода, од дана пуштања прве транше 
средстава у течај. Каматна стопа је збир тромесечног ЕУРИБОР-а и марже од 1,72% на 
годишњем нивоу. Усклађивање каматне стопе се врши у складу са одредбама Уговора 
број 7150062. Средства обезбеђења су 6 бланко соло меница и залога над возилима која 
се финансирају из овог кредита.  
 
У току 2020. године није повучена ни једна транша овог кредита. 
 
 

23. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0442 
 

Опис 2020. 2019. 
Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица      
Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица      
Краткорочни кредити у земљи     
Краткорочни кредити у иностранству     

Обавезе по основу сталних средстава и средстава немењених 
продаји     

Део дугорочних обавеза које доспевају до једне године 
(Напомена 22) 85.451 0

Остале краткоролчне финансисјке обавезе    
Стање на дан 31. децембра 85.451 0

 
 
Кредити у земљи се односе на обавезе по основу дугорочних кредита, а чије обавезе 
доспевају до годину дана, одобрених од стране Комерцијалне банке АД Београд. Кредити 
су одобрени уз просечну каматну стопу која се креће у 1,9% ефективне каматне стопе и 
обезбеђени су са 10 бланко меница Друштва и залоге над предметом финансирања из 
кредита (возила). 
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23. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0442 (Наставак) 
 
Књиговодствена вредности краткорочних финансијских обавеза Друштва изражена је у 
следећим валутама: 
 

Опис 2020. 2019.
РСД  85.451  
ЕУР  

Стање на дан 31. децембра 85.451  
 
 
24. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ И ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА – АОП 0450 И 

АОП 0451 
 

Опис 2020 2019 
Примљени аванси, депозити и кауције – АОП 0420 6.155 993
Добављачи у земљи – АОП 0456 233.765 362.838
Добављачи  - матична и зависна правна лица  - АОП 0452 0  0 
Добављачи  - остала повезана правна лица - АОП 0454 5.899 4.025
Остале обавезе из пословања – АОП 0458 0  13.593

Стање на дан 31. децембра 245.819 381.449
 
 
Обавезе према добављачима не носе камату и имају валуту плаћања која се креће до 45 
дана.  
 
Руководство Друштва сматра да исказана вредност обавеза из пословања одражава 
њихову фер вредност на дан биланса стања. 
 
 

25. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ -  АОП 0459 
 

Опис 2020 2019 
Обавезе према увознику 0  0 
Обавезе по основу извоза за туђ рачун 0  0 
Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје 0  0 
Остале обавезе из специфичних послова 0  0 
Обавезе по основу зарада и накнада зарада  249.013 211.195
Зараде и накнаде зарада, бруто 42.891 36.338
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 543  
Обавезеза дивиденде/учешће у добитку 761.516 761.516
Обавезе према запосленима 102.375 3.182

Обавезе према директору, односно члановима органа 
управљања и надзора 102 102

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 9.771 9.291
Обавезе за краткорочна резервисања    
Остале обавезе 3.769 7.193

Стање на дан 31. децембра 1.169.980 1.028.817
 

  



48 

25. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ -  АОП 0459 (Наставак) 
 
Остале обавезе се највећим делом односе на повраћај обустава од запослених, на име 
више  обустављених средства (измирења од стране запослених према трећим лицима – 
кредиторима). 
 

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 1.169.980
450      Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају 177.574 
45000   Обавезе за нето зараде 63.718 
45001   Нето накнаде зарада осим рефундација 95.742 
45002   Накнада боловања до 30 дана 18.114 
451      Обавезе за порез на зарада и накнаде зарада на терег запосленог 19.728 
45100   Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосослених 19.728 
452      Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терег запосленог 48.845 
45200   Доприноси за ПИО  на терет запослених 34.369 
45210   Доприноси за здравствено осигурање на терет запослених 12.636 
45220   Доприноси за незапосленост на терет запосленог  1.840 
453      Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца 42.405 
45300   Допринос за ПИО на терет послодавца 28.232 
45304   Допринос за здравствено осигурање на терет послодавца 12.636 
45306   Допринос за ПИО на терет послодавца-бенефицирани стаж 1.537 
454      Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају 2.074 
45400   Обавезе за нето накнаде зараде боловање преко 30 дана 2.074 
455      Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет запосленог које се рефундирају 792 
45500   Порез за боловање 210 
45511   Боловање-допринос ПИО на терет запосленог 409 
45512   Допринос за здравствено осигурање на терет запосленог- Боловање 150 
45513   Допринос за незапосленост  за боловање  на терет запосленог 22 
456      Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет послодавца које се рефундирају 487 
45601   Доприноси за ПИО боловање на терет послодавца 336 
45602   Боловање – здравствено осигурање  на терет послодавца 150 
460      Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 543 
46019   Обавезе за камате по дугорочном кредиту  Комерцијална банка партија 00-410-0207762 9 543 
462      Обавезе за учешће у добитку 761.516 
46200   Обавезе према оснивачу 761.516 
463      Обавезе према запосленима 102.375 
46320   Обавезе за превоз-привремени  и повремени послови 793 
46321   Обавезе за ванградски превоз 125 
46370   Обавезе према запосленима - једнократна помоћ 101.457 
464      Обавезе према директору, односно члановима органа урављања и наџора 102 
46400   Обавезе према члановима   Управног и Надзорног  Одбора - нето 65 
46401   Обавезе према члановима   Управног и Надзорног  Одбора  16 
46402   Доприноси за Пио за чланове Управног и Надзорног одбора 21 
465      Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 9.771 
46520   Обавезе за накнаде привремени  и повремени  послови нето 9.771 
469      Остале обавезе 3.768 
46914   Чланарина привредној комори Србије 179 
46920   Повраћај обустава 1.529 
46922   Обавезе за трошкове платног промета 10 
46992   Обавезе према синдикатима по колективном  Уговору 1.006 
46995   Обавезе  за порез  и доприносе за превенцију радне инвалидности 1.043 

 
  



49 

26. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ, ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА – АОП  0460, 
АОП 0461 И АОП 0462 

 
Опис 2020 2019 

Обавезе за порез на додату вредност  - АОП 0460 17.028 129

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке 0  0 

Обавезе за акцизе 0  0 

Обавезе за порез из резултата – АОП 0461 73.410 22.068

Остала пасивна временска разганичења – АОП 0462 1.476.313 1.642.419
 
 
Највећим делом, обавезе за порез на додату вредност односи се обрачунати ПДВ по 
општој стопи на мањак опреме утврђен пописима у току 2020. године; износ од РСД 73.410 
хиљада, односи се на обавезу за порез на добит предузећа по финансијском извештају 
за 2020. годину; износ од РСД 1.476.313 хиљада односи се на остатак субвенција 
примљених од оснивача у претходном периоду, које се укидају сваке године у корист 
прихода у висини обрачунате амортизације на годишњем нивоу. 
 
 

27. ПОРЕЗ НА ДОБИТ – АОП 0461 (део) 
 
(а) Компоненте пореза на добит 
 

Главне компоненте пореза на добит су следеће: 
 

Опис 2020. 2019.
Порески расход периода  144.452 83.984
Порески расход обрачунат на добит текуће године    
Корекције из ранијих година     

Свега 144.452 83.984
Одложени порески приход 6.927 25.394
Настанак и укидање привремених разлика     
Претходно непризната одложена пореска средства     

Свега 6.927 25.394
Укупно 137.525 58.590

 
 
(б) Усаглашавање пореског расхода и рачуноводствене добити пре опорезивања 
 

Опис 2020. 2019.
Порез на добит из редовног пословања 144.452 83.984
Порез на добит из пословања који се обуставља    

Укупно 144.452 83.984
 

  



50 

27. ПОРЕЗ НА ДОБИТ – АОП 0461 (део) (Наставак) 
 

(б) Усаглашавање пореског расхода и рачуноводствене добити пре опорезивања 
(Наставак) 
 
Обрачунати порески расход (приход) се разликује од теоријског износа који би се добило 
применом важеће пореске стопе од 15% на рачуноводствену добит пре опорезивања, као 
што следи: 
 

Опис 2020. 2019.
Добит пре опорезивања 741.181 304.273
Порез обрачунат по прописаној пореској стопи-15% 111.177 45.641

Свега    
   

Расходи који се не признају у пореске сврхе  33.275 38.343
Коришћење претходно непризнатих пореских губитака    

Укупно 144.452  83.984 
Ефективна пореска стопа  19,5% 27.6%

 
 
(ц) Одложена пореска средства и обавезе  

 
Промене на рачуну одложених пореских средстава у току године биле су као што следи: 
 

Одложене пореска средства  Укупно 
000 РСД 

Стање на дан 01. јануар 2019. године  58.720
На терет/(у корист) БУ  25.394
Стање на дан 31. децембар 2019. године 84.113
На терет/(у корист) БУ  6.928
Стање на дан 31. децембар 2020. године 91.041

 
 
Друштво нема непризнате неискоришћене пореске губитке и пореске кредите. 
 
 

28. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА  
 
Друштво је извршило усаглашавање обавеза и потраживања са стањем на дан 30.9. i 
12.2020. године: 
 

1. Усаглашавање обавеза 
• Укупан број ИОС је 564, у укупном износу ИОС РСД 193.843 хиљада, од тога: 

o Укупан број усаглашених ИОС је 222 у износу од РСД 156.686 хиљада 
o Укупан број неусаглашених ИОС је 51 у износу од РСД 19.044 хиљада 

 
2. Усаглашавање потраживања 
• Укупан број ИОС је 14.143, у укупном износу ИОС РСД 5.901.568 хиљада, од тога: 

o Укупан број усаглашених ИОС је 3.137 у износу од РСД 3.051.092 хиљада 
o Укупан број неусаглашених ИОС је 151 у износу од РСД 78.257 хиљада 
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29. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1001 
 

Опис 2020 2019 
Приходи од продаје робе 16.874 9.401
Приходи од продаје производа и услуга 6.918.216 6.161.994
Приходи од премија, субвенција, дотација и донација и 
слични приходи 170.150 100.527

Остали пословни приходи  42 42
Укупно: 7.105.282 6.271.963

 
 

30. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ – АОП  1019 
 

Опис 2020 2019
Продата роба на мало 4.872 5.128
Продата роба - Отпад 24.784 20.482
Продата роба - Транзит 17.015 9.496

Укупно 46.671 35.107
 
 
Набавна вредност продате робе у 2020. години је износила 46.671 хиљада динара и за 
11.564 хиљаде динара је већа од набавне вредности продате робе у 2019. години, када 
је износила 35.107 хиљада динара. 
 
 

31. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  
 

Опис 2020 2019 
Трошкови материјала за израду 209.820 71.955
Трошкови осталог материјала – режијског  59.283 52.606
Трошкови горива и енергије 512.947 552.306
Трошкови резервних делова 125.646 177.256
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 89.058 73.436

Укупно 996.754 927.559
 
 
Трошкови материјала, горива и енергије  су остварени у износу од  996.754 хиљада 
динара у 2020. години, и виши су у просеку за 7,46% у односу на 2019. годину.  
 
У оквиру трошкова материјала за израду највеће повећање се односи на трошкове 
препарата за реализацију мера контроле и смањење популације глодара, крпеља, ларви 
и одрласих форми комараца у износу од 120.722 хиљада динара, ова врста трошка није 
била заступљена током 2019. године с обзиром да је предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ 
Београд крајем исте формирало Сектор екологије и унапређења животне средине на 
основу Одлуке о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда.  
 
Због пандемије изазване Covid-19 извршена је корекција тј смањење планираних 
трошкова  што је узроковало измене и смањења износа за набавке у оквиру планова 
јавних набавки. Драстично су смањени планирани  трошкова материјала, трошкова 
резервних делова и екстерних услуга,  чак за 29% у односу на 2019. годину.   
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31. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ (Наставак) 
 
Трошкови осталог материјала, као и трошкови алата, у просеку  су повећани за  75,19% у 
односу на 2019. годину.  
 
Такође трошкови горива и енергије су остварени на нивоу од 92,87% у односу на 2019. 
годину. Смањење ове врсте трошка услед промене динамике рада Сектора „Оперативе“ 
услед избијање пандемије „Covid-19“ и прилагођавању условима рада након проглашења 
ванредног стања на територији града Београда. 
 
Трошкови личне заштитне опреме у 2020. години су остварени у износу од 74.142 хиљаде 
динара, и за 39% су остварени на вишем нивоу у односу на 2019. годину. У 2020. године 
је  обезбеђено 85 милиона дин за набвку ЛЗС. Како је набавка у  роковима спроведена  
набављена ЛЗС су  у складу са правилником подељена радницима на коришћење. Део 
опреме је остао на залихама и заполенима ће бити додељено у складу са правилником у 
2021. Години. 
 
 

32. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ – АОП 1025 
 

Опис 2020. 2019.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 2.843.038 2.412.197
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде 
зарада  

491.290 426.442

Трошкови накнада по уговору о делу  0
Трошкови накнада по ауторским уговорима  0
Трошкови накнада по уговору о привременим и 
повременим пословима  

182.540 170.529

Трошкови накнада физичким лицима по основу 
осталих уговора 

 

Трошкови накнада директору, односно члановима 
органа управљања и надзора 

1.226 1.234

Остали лични расходи и накнаде 375.879 388.540
Укупно 3.893.973 3.398.941

Број запослених на крају године 2,695 2,634
 
 
У децембру 2020. године исплаћена је прва од десет рата за ублажавање неповољног 
материјалног положаја свим запосленим на дан доношења Одлуке у нето износу од 
11.273.460,00 динара, укупни нето 128.093.778,00 динара са укупним порезом и 
доприносима (за свих 10 рата) у износу од 74.861.572,95 динара. 
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33. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА – АОП 1026 
 

Опис 2020 2019 
Трошкови услуга на изради учинака 0 0
Трошкови транспортних услуга  23.884 18.011
Трошкови услуга одржавања 73.280 58.355
Трошкови закупнина 47.043 3.623
 Трошкови сајмова   295
Трошкови рекламе и пропаганде 145  
Трошкови развоја који се не капитализују 1.063  
Трошкови осталих услуга 181.311 164.700

Укупно 326.726 244.984
 
 
Повећани обим посла условљавао је и већу експлоатацију возила а самим тим и већу 
потребу за екстерним поправкама возила (као ефекат мање набавке резервних делова  
за одржавање возила која је била смањена услед  препоруке оснивача да се због 
пандемије „Covid-19“ - сви трошкови смање за 20%). 
 
Трошкови закупнина су већи у 2020. години због ванредних околности, при чему су 
значајни  трошкови ангажовања авиона за сузбијање одраслих форми комараца из 
ваздуха у износу од 29.988 хиљада динара. Ове врсте трошка није било у 2019. години, с 
обзиром да је предузеће ову врсту делатности почело да обавља почетком 2020. године. 
 
 

34. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА – АОП 1027 И АОП 1028 
 

Опис 2020 2019 

Трошкови амортизације нематеријалних улагања 
(Напомена 6) 6.173 4.765

Трошкови амортизације некретнина, постројења и 
опреме (Напомена 7)  701.533 554.179

Трошкови амортизације инвестиционих некретнина 
(Напомена 8)    

Трошкови резервисања (Напомена 21)  183.929 253.523

Укупно 891.635 812.467
 
 
35. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ - АОП 1029 
 

Опис 2020 2019 
Трошкови непроизвидних услуга 34.856 30.680
Трошкови репрезентације 2.942 2.294
Трошкови платног промета 4.202 3.886
Трошкови чланарина 2.238 2.216
Трошкови пореза  25.154 27.752
Трошкови доприноса 0 0
Остали нематеријални трошкови 237.175 272.829

Укупно 306.567 339.657
 
 
Остали нематеријални трошкови највећим делом се односе на таксе за тужбе физичких 
лица преко ЈКП „Инфостан технологије“ РСД 148.508 хиљада.  
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36. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ - АОП 1032 
 

Опис 2020 2019 
Финансисјки приходи од матичних и зависних правних лица 0 0
Финансисјки приходи од осталих повезаних правних лица 46 83

Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и 
заједничких подухвата  0 0

Приходи од камата 138.467 78.966
  176  

Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне 
клаузуле  0 0

Остали финансисјки приходи 9.415 531
Укупно 148.104 79.580

 
 
На повећање ових прихода највећи утицај су имали приходи од обрачунатих  камате за 
неплаћење рачуне и рачуне који су плаћени са закашњењем, као и камата  "а виста" на 
средства по текућим рачунима предузећа (уговори са банкама) 
 
 

37. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ - АОП 1040 
 

Опис 2020 2019 
Финансисјки расходи од матичних и зависнох правних 
лица 0 0

Финансисјки расходи од осталих повезаних правних лица 2 0

Расходи од учешћа у добитку придружених правних 
лица и заједничких подухвата  0 0

Расходи од камата 7.521 223
 Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 21 25

Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне 
клаузуле  1 6

Остали финансисјки расходи 16 72
Укупно 7.561 326

 
 
Предузеће је почетком 2020. години повукло дугорочни кредит „Комерцијане банке” у 
износу од 559.317 хиљада динара, који је коришћен за набавку возила за обављање 
основне делатности. Кредит је са „Grace“ периодом од 12 месеци  али је отплата камате 
по том основу отпочела почетком 2020. године након повлачења прве транше кредита. 
Главница по овом основу почиње са отплатом од фебруара 2021. године. 
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38. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА - АОП 1050 И АОП 1051 

 
Опис 2020. 2019.

Приходи од усклађивања вредности дугорочних 
финансисјких пласмана и хартија од вредности 
расположивих за продају 

- - 

Приходи од усклађивања вредности потраживања 
и краткорочних финансијских пласмана 70.142 81.703 

Укупно: 70.142 81.703
Обезвређење дугорочних финансисјких пласмана 
и других хартија од вредности расположивих за 
продају 

- - 

Обезвређење потраживања и краткорочних 
финансисјких пласмана  246.574 437.557 

Укупно: 246.574 437.557
 
 
Обезвређење потраживања се односи на исправку вредности потраживања од купаца који 
касне у измиривању својих обавеза (старија потраживања од 60, 90 и 365 дана). У односу 
на 2019. годину степен наплате доспелих потраживања је био већи, што је резултирало 
мање оствареним трошковима обезвређења потраживања. До дана одобрења 
финансијских извештаја за 2020. годину, праћена су сва потраживања за које је вршена 
исправка. 
 
 

39. ОСТАЛИ ПРИХОДИ - АОП 1052 
 

Опис 2020 2019 

Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, 
постројења и опреме     

Добици од продаје учешћа и хартија од вредности    
Добици од продаје материјала     
Вишкови 3.064 2.178
Наплаћена отписана потраживања    
Приходи пио основу ефеката уговорене заштите од ризика 0 149
Приходи од смањења обавеза 1.004 0

Приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања 80.074 30.984

Остали непоменути приходи 118.381 79.084
Приходи од усклађивања вредности нематеријалне имовине    

Приходи од укидања вредности некретнина, постројења и 
опреме    

Приходи од усклађивања вредности залиха  0 25.613
Укупно: 202.523 138.008

 
 
Приходи од укидања дугорочних резервисања (отпремнине за одлазак у пензију, 
јубиларне награде и судске спорове) су већи у односу на 2019. годину за 158,43%. 
 
У структури осталих непоменутих прихода најзначајни су остали непоменути приходи које 
чине нејвећим делом приходи од судских такси и наплата од купаца за трошкове 
професионалних извршитеља, чији пораст у односу на прошлу годину износи 49,69%. 
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40. ОСТАЛИ РАСХОДИ - АОП 1053 
 

Опис 2020. 2019. 

Губици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, 
постројења и опреме  20.285 4.948

Губици од продаје учешћа и хартија од вредности 9.154 1.398
Мањкови 16.306 838
Расходи по основу директних отписа потраживања 9.996 10.240
Остали непоменути расходи 6.335 31.214
Расход  залиха материјала и робе 6.827 3.740
Обезвређење залиха 0 12.809
Укупно 68.902 65.187

 
 
41. ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ 

 
Друштво нема финансијске обавезе у вези са банкарским и другим гаранцијама и по 
другим основама, које су настале у редовном току пословања.  
 

(а)  Преузете обавезе за улагања у стална средства 
 
Потписани а неизвршени уговори за улагања у стална средства на дан биланса стања 
обухватају: 
 

Опис 2020. 2019.
Некретнине, постројења и опрема 70.975 879.002
Нематеријална улагања 188.731 45.960
Инвестиционе некретнине 26.914 

Укупно  286.621 924.962
 
 

(б)  Обавезе по основу оперативног закупа – када је Друштво закупац 
 
Друштво узима у закуп канцеларије по уговорима о закупу. Период закупа је обично на 
годину дана, а већина уговора о пословном закупу може се обновити на крају периода 
закупа по тржишној цени. Укупан број канцеларија које се од ЈКП „Градска пијачна 
управа“ изнајмљују је 12, у сврху прозивних места и киоска за откуп, и у 2020. Години, 
трошак по овом основу је износио РСД 820 хиљада. Од ЈП „Железнице Србије“ изнајмљује 
се једна канцеларија и то РСД 73 хиљаде. Од ЈКП „Водовод и канализација“, изнајмљује 
се један простор, у ову сврху РСД 23 хиљада динара у тоу 2020. Године. 
 
Поред тога, Друштво узима у закуп разну опрему и машине по уговорима о закупу. Издаци 
по основу закупа који у току године терете биланс успеха обелодањени су у напомени 
33, у укупном износу од РСД 12.248 хиљада динара, од којих се најзначајнији износ 
односи на изнајмљивање Авиони за потребе вршења делатности Зоохигијене, 
грађевинске машине за потребе управљања депонијама и оперативни лизинг – закуп 
путничких возила. 
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42. ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ ТРАНСАКЦИЈА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  
 
(а) Продаје и набавке повезаним лицима 

 
Оснивач, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, је Град Београд и трансакције према 
Секретаријатима се воде као трансакције према матичним правним лицима.   
 
Следеће трансакције су обављене са повезаним правним лицима: 
 

у 000 динара 
Опис 2020. 2019. 

(а) Продаја робе и услуга      

Матична правна лица 1.704.651 1.344.650
Остала повезана правна лица 292.807 299.436

Укупно : 1.997.458 1.644.086
 
 
Роба се продаје по ценама и условима који би били на располагању трећим лицима 
 

у 000 динара 
Опис 2020. 2019. 

(а) Набавке  робе и услуга     

Матична правна лица    

Остала повезана правна лица 488.669 452.412
Укупно: 488.669 452.412

 
 

(б) Стања на крају године произашла из продаје/набавки роба/услуга 
 

у 000 динара 
Опис 2020. 2019. 

(а) Потраживања од повезаних правних лица     

Матична правна лица 47.419 0
Остала повезана правна лица 127.337 88.844

Укупно 174.756 88.844

(а) Обавезе према  повезаним правним лицима     

Матична правна лица     

Остала повезана правна лица 5.899 4.025
Укупно  5.899 4.025

 
 
Потраживања од матичних и повезаних правних лица потичу из трансакција продаје 
услуга. и доспевају на наплату у зависности од валуте потраживања.  
 
Обавезе према повезаним правним лицима потичу углавном од куповине услуга. 

  



58 

42. ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ ТРАНСАКЦИЈА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА (Наставак) 
 

(ц) Накнаде кључном руководству 
 

Опис 2020. 2019.

Зараде и остала кракторочна примања 
запослених  

4.288 4.156

Отпремнине  0 0
Позајмице  0 0
Остала плаћања 0 0
Укупно  4.288 4.156

 
 

43. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА 
 

43.1. ДОБИТ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ  
 
Расподела нераспоређеног добитка за 2020.годину у износу од РСД  603.656 хиљада, 
извршиће се у складу са инструкцијама Оснивача. 
 
На основу члана 29. став 1. и 5. и члана 34. Закона о рачуноводству („Службени гласник 
РС“ број 73/19),  члана 26. Закона о ревизији („Службени гласник РС“ број 73/19), члана 
22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС" број 15/2016 и 
88/2019), законски заступник предузећа је дао изјаву да ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, 
није донело Одлуку о расподели добити  остварену по редовном годишњем финансијском 
извештају за 2020.годину. 
 

43.2. ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ - БАНКА ИНТЕСА  
 
Уговор о кредиту бр. 7150062, закључен дана 19.11.2020. године са банком Intesa ad 
Beograd, у износу до РСД 300.000 хиљада, прерачунато у ЕУР по средњем курсу НБС на 
дан пуштања средстава у течај, за финансирање набавке возила за прикупљање 
комуналног отпада. Рок отплате кредита је 24 месеца без „grace“ периода, од дана 
пуштања прве транше средстава у течај. Каматна стопа је збир тромесечног ЕУРИБОР-а и 
марже од 1,72% на годишњем нивоу. Усклађивање каматне стопе се врши у складу са 
одредбама Уговора број 7150062. Средства обезбеђења су бланко соло меница и залога 
над возилима која се финансирају из овог кредита. Закључно са 31.12.2020. године није 
повучена ниједна транша овог кредита. Прва транша у износу од РСД 162.363 хиљада 
повучена је 14.06.2021. године, за 17 возила која су набављена из кредита. 
 

43.3. ПРОЦЕНА ИМОВИНЕ И КАПИТАЛА И ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА 
 
Руководство друштва је имало намеру да изврши процену вредности залиха, тј. сведе 
вредност залиха на нету оствариву вредност на дан 31.12.2020. године. Кроз два поступка 
јевне набавке из ове области није достављена ниједна понуда односно пријава. 
Руководство друштва је за 2021. годину обезбедило додатна средства како би до краја 
2021. године утврдило нето оствариву вредност залиха у магацинима предузећа. 
 
Руководство Друштва имало је јасну намеру да изврши процену вредности имовине, 
имовину која се користи а потпуно је амортизована у пословним књигама, као и имовину 
која је евидентирана  у пословним књигама  на контима инвестиција у припреми, на дан 
31.12.2020. године. Кроз интензивне активности ангажовања независног квалификованог 
проценитеља, постојале су препреке и то у неодазиву проценитеља на први позив 
расписане јавне набавке, и другог другог поступка јавне набавке. Обзиром да рокови 
постављени од момента потписивања уговора  (у другом поступку јавне набавке)  до 
момента за извршење обавезе из уговора, јесу нереални за извршење до краја званичне 
предаје Финансијских извештаја за 2020. годину, Друштво ће процену имовине извршити 
и евидентирати у пословним књигама са 1.1.2021. године. 
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43. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА (Наставак) 
 

43.4. Статус Депоније „Винча“ 
 
На депонији „Винча“ се обављају послови контроле пријема отпада на депонију, 
издавање потребне документације везане за отпад који се одлаже на депонију, и 
обављају се сви послови на  одржавању депоније. Активности на депонији се одвијају на 
начин да се не ремете активности извођачу радова „Бео Чиста енергија“ доо, у складу са 
закљученим Уговором о јавно- приватном партнерству који је град Београд склопио са 
приватним партнером ''Бео чиста енергије'' доо и конзорцијумом Suez groupe S.A.S. 
Environment investment ltd  број V-01 401.1-41/17 од  29. септембра 2017. године којим 
ће управљање депонијом Винча преузети приватни партнер, а самим тим је ЈКП ''Градска 
чистоћа'' Београд обавезно да на предметној локацији све катастарске парцеле преда као 
неизграђене.  
 
Секретаријат за инспекцијске послове - Одељење за грађевинску инспекцију је спровело 
инспекцијски надзор над ЈКП ''Градска чистоћа'' Београда дана 24. децембра 2020. године  
и на основу тога Секретаријат за инспекцијске послове града Београда је Решењем број 
356-2721/2020 од 24. децембра 2020. године наложило ЈКП ''Градска чистоћа'' Београд да 
на катастарским парцелама на којима се налази депонија Винча, а то су: 955/1, 956/1, 
947, 946, 948/1, 948/2, 997/6, 997/8 и 998/3 КО Винча, уклони све грађевинске објекте.  
Очекивани датум почетка привремених услуга је 01.07.2021. године, а друштво ће 
управљати депонијом све до датума почетка привремених услуга. Непосредно пред 
предају депоније „Винча“ приватном партнеру Друштво има обавезу да уклони све 
објекте на локацији депоније Винча. План је да се изврши прелокација монтажног објекта 
управне зграде и објекта кухиње. 
 
У складу са горе наведеним обавезама, Друштво ће из својих пословних књига 
искњижити (расходовати) све непокретности на локацији депоније „Винча“. Садашња 
вредност  непокретности планираних за искњижавање износи РСД 43.038 хиљада. 
Друштво ће сву пословну имовину коју је могуће прелоцирати и даље користити у 
обављању делатности, поставити и користити на другим локацијама. 
 
Садашња вредност непокретности на локацији депонија „Винча“ на дан 31.12.2020. 
године 
 

Конто Инв. 
Бр. ОПИС Набавна 

вредност 
Исправка 
вредности 

Садашња 
вредност` 

Ревалоризациона
резерва 

02201   ЗГРАДЕ ЗА КОМ.ДЕЛ.БЕТОН. 23.590.617,64 15.902.688,97 7.687.928,67 7.158.972,00
02201 22258/1 ТРАФОСТАНИЦА ВИНЧА 7.736.774,32 1.237.883,91 6.498.890,41 2.827.177,00
02201 22759/1 ХАНГАР ОДРЖАВАЊА 15.853.843,32 14.664.805,06 1.189.038,26 4.331.795,00
02203   ПУТЕВИ 55.260.027,87 40.500.149,13 14.759.878,74 21.353.449,00
02203 06329 САОБРАЋАЈНИЦА ТИП 1 31.608.908,80 19.597.523,47 12.011.385,33 13.853.359,00
02203 13619 ПЛАТО ЗА ВОЗИЛА 2.500.314,08 1.722.438,59 777.875,49 490.802,00
02203 16525 ПЛАТОИ 6.334.128,99 4.363.511,07 1.970.617,92 1.550.810,00
02203 22757/1 САОБРАЋАЈНИЦА ТИП 2 14.816.676,00 14.816.676,00 0,00 5.458.478,00
02205   МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ 30.523.587,28 13.689.672,27 16.833.915,01 13.688.943,00
02205 10541 НАДСТРЕШНИЦА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ СОЛИ 8.746.777,73 5.904.074,96 2.842.702,77 4.854.078,00
02205 13077 ПОРТИРНИЦА 1.224.845,22 598.813,21 626.032,01 773.178,00
02205 13131 ПРИЈАВНИЦА СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ 1.501.423,17 734.029,11 767.394,06 815.401,00
02205 13665 НАДСТРЕШНИЦА СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ 3.111.501,96 2.178.051,36 933.450,60 1.472.215,00
02205 19978 ПОСЛОВНИ КОНТЕЈНЕРСКИ СКЛОП ВИНЧА 12.879.395,61 2.897.864,01 9.981.531,60 3.346.258,00
02205 20354 МОБИЛАРО БЛОК 6М ВИНЧА ЗГРАДА КОЛСКЕ ВАГЕ 3.059.643,59 1.376.839,62 1.682.803,97 2.427.813,00
02209   ПУМПНА СТАНИЦА 5.778.503,64 2.022.476,27 3.756.027,37 2.173.079,00
02209 22388 РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДУ  ВИНЧА 5.778.503,64 2.022.476,27 3.756.027,37 2.173.079,00

  УКУПНО 115.152.736,43 72.114.986,64 43.037.749,79 44.374.443,00
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43.4. Статус Депоније „Винча“ (Наставак) 
 
Просечан приход остварен од пружања услуга на депонији „Винча“у 2020. години износи 
РСД 237.851 хиљада. Остварен приход за првих шест месеци од пружених услуга у 2021. 
годину износи РСД 92.000 хиљада. Од почетка године Друштво није обаваљало све услуге 
из своје делатности на локацији „Винча“ због ограничења и припрема у складу са 
уговором о ЈПП. Пројектовани ефекти смањења прихода, по основу наведеног, процењују 
се у износу од око РСД 146.000 хиљада у 2021. години. 
 
Друштво ће од 01.10.2021. године вршити и комуналну услугу третмана кабастог отпада 
и збрињавања посебно одвојених фракција из комуналног отпада које се због свог 
састава и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада, а 
у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о управљању комуналним, интертним 
и неопасним отпадом (Сл. лист града Београда 26/2021). 
 
Сходно наведном, сектори „Оперативе“ и „Рециклаже“ претрпеће знатне промене у 
организацији рада у наредном периоду када је реч о третману комуналног отпада. 
Концепт рада поменута два сектора ће се у великој мери мењати у погледу увођења 
контролисаног одвоза и третмана комуналног отпада, као и повећање сепарације 
рециклабила из постојећег мешаног комуналног отада, како би се задовољили уговором 
дефинисани услови одлагања и третмана комуналног отпада.  
 
Како би се амортизовала промена у начину пословања и одлагања отпада од стране 
предузећа у плану је да се у 2021. години активирају нове депоније на којима би се 
одлагао инертни отпад – земља и шут. Предузеће улаже велике напоре да локације буду 
спремне за експлоатацију у најкраћем могућем року. Временски оквир почетка рада 
нових локација је условљен добијањем дозвола за њихов рад. 
 
Све поменуте активности су у складу са стратегијом управљања комуналног отпада града 
Београда у десетогодишњем периоду, па je тако предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ 
Београд, планирало инвестиције у пројекат за насипање „Рева“, локацију за одлагање 
инертног отпада „Умка“, као и пројекат за изградњу трансферних станица са сортирним 
центром. 
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43.5. ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ  
 
План пословања за 2021. Годину који је план износ улагања програмом пословања 
за 2021 
 
Другом изменом програма пословања за 2021. године, за потребе инертних депонија 
планирана су следећа средства: 
 

- Грађевински радови на изградњи платоа на локацији „Рева“ износу од 
10.153 хиљада динара 

- Трактори у износу од 6.000 хиљада динара 
- Грађевинске машине - булдозера у износу од 30.000 хиљада динара 
- електронске колске ваге до 60 тона у износу од 5.000 хиљада динара 

 
I Улагања у изградњу и опремање простора и објеката за рециклажу  
 
1) Локација „Рева“ 

 
Локација „Рева“ је планирана за одлагање неопасног грађевинског и инертног 
отпада. Локација је намењена за одлагање грађевинског и инертног отпада са територија 
градских општина Палилула, Стари град, Звездара и Врачар.  
 
Планирана површина за насипање за локацију Рева износи 63 ha, максимална дебљина 
насипа износи 4m, а запремина насипања 2.500.000m3. Као материјал за насипање 
користиће се инертни материјал: вишак из ископа, ломљени бетон, опека и грађевински 
шут који у себи не садржи остатке органских материјала и рециклабилни отпад. 
 
Ломљени бетон и шут мора да буде крупноће од 0-30mm и да одговара квалитету 
стандарда СРПС У Е9.020.   
 
Предузеће је првобитно приступило изради Идејног пројекта, у складу са Законом о 
планирању и изградњи, који је основ за добијање привремене грађевинске дозволе. 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове издао је Решење о привременој 
грађевинској дозволи број 351.73-4/2020 дана 12.01.2020. године. Носилац привремене 
грађевинске дозволе за изградњу Приступне саобраћајнице, платоа и сепарације 
агрегата са пратећим објектима, на делу КП 1034/7 и на делу КП 1034/12 КО Крњача је 
град Београд.  
 
Секретаријат за заштиту животне средине је дана 13.07.2020. године дао Мишљење број 
V-06 број 501.1-1/20 где се наводи да Друштво испуњава услове прописане чланом 85. 
став 1. Одлуке о грађевинском земљишту и да нема обавезу прибављања сагласности за 
извођење радова на грађевинском земљишту на катастарским парцелама 1076/1, 1078/1, 
1065/1, 1035/6, 1034/2, 1077/1, 1035/2 и деловима катастарских парцела 1034/7, 1604/1, 
1075/1 које су у власништву града Београда. 
 
Министарство заштите животне средине дана 14.05.2021. године донело је Решење број 
19-00-00209/2021-06 којим се издаје дозвола за третман и поновно искоришћење 
неопасног грађевинског отпада, чији је носилац ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.  
 
На локацији „Рева“ су у току грађевински радови на изградњи платоа, као и уређење 
приступа самој локацији. У току радова је дошло до непредвиђених активности које су 
биле нужне ради обезбеђења стабилности и спречавања настанка штете, а које су 
пролонгирале завршетак радова. План за завршетак изградње платоа је јул 2021. године. 
 
Локација Рева по плану треба да буде спремна за експлоатацију у трећем кварталу 2021. 
године, а почетак експлоатације је условно везан са временским окончањем добијања 
свих дозвола из области управљања отпадом и завршетком грађевинских радова на тој 
локацији. 
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43.5. ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ (Наставак) 
 

I Улагања у изградњу и опремање простора и објеката за рециклажу (Наставак) 
 

2) Локација „Умка“ 
 
Локација „Умка“,је намењена за одлагање грађевинског и инертног отпада са територија 
градских општина Чукарица, Раковица, Вождовац и Савски Венац.  
 
У току је припрема документације за прибављање свих неопходних дозвола за постројења 
за складиштење, третман и поновно искоришћење неопасног грађевинског отпада на 
локацији „Умка“ уз сагласност надлежног Секретаријата.  
 
Секретаријат за заштиту животне средине је дана 08.04.2021. године дао Мишљење број 
V-06 број 501.9-53/2021 где се наводи да Друштво испуњава услове прописане чланом 
85. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту и да нема обавезу прибављања сагласности 
за извођење радова на грађевинском земљишту на катастарским парцелама 30619/1 и 
30619/5 КО Умка које су у власништву града Београда (лист непокретности 1512 КО Умка). 
 
Ефекти успостављања депоније на локацији „Умка“ су вишеструки: смањење трошкова 
транспорта будућих корисника, повећана продуктивност корисника због близине 
истовара за четири наведене општине, као и смањење негативног утицаја на животну 
средину која настаје приликом транспорта отпада.  
 
Друштво је у првом кварталу 2021. године покренула захтев за јавну набавку за Студију 
процене утицаја на животну средину за локацију „Умка“. Планирана су и средства за 
Елаборат и пројекат за насипање инертног и грађевинског отпада на локацији „Умка“, а 
све у складу са законским прописима.    
 
Почетак експлоатације на локацији „Умка“ је условно везан са временским окончањем 
добијања свих Дозвола из области управљања отпадом. 
 

3) Локација „Сурчин“ 
 
Локација „Сурчин“ је предвиђена за вршење комуналне услуге третмана кабастог отпада 
за територију града Београда, а у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о 
управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом (Сл. лист града Београда 
26/2021).    
 
Решењем градоначелника града Београда број 501-6336/20-Г од 03.11.2020. године су 
одређене локације за формирање центара за сакупљање отпада са постројењима за 
раздвајање рециклабила. Локација у насељу Сурчин, катастарске парцеле број 4728/1, 
4728/2, 4728/3, 4728/4 и 4728/5 КО Добановци, ГО Сурчин је једна од предвиђених 
локација за формирање центара, и у плану је да се на поменутој локацији врши 
комунална услуга третмана кабастог отпада. 
 
У току су преговори Друштво са представницима Градске управе града Београда о 
неопходним корацима за прибављање дозвола за рад на поменутој локацији. 
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I Улагања у изградњу и опремање простора и објеката за рециклажу (Наставак) 
 

4) Локације за претоварне станице на којима ће бити линије за сепарацију отпада  
 
По Решењу градоначелника града Београда бр. 501-6336/20-Г од 03.11.2020. године о 
одређивању локација за формирање трансфер станица са центром за сакупљање отпада 
и постројењем за раздвајање рециклабила на територији града Београда, одређене су 
локације за формирање трансфер станица са центром за сакупљање отпада и 
постројењем за раздвајање рециклабила на локацијама ГО Раковица и ГО Земун. 
 
Локација ГО Раковица обухвата комплекс катастарских парцела број 2051/1, 2065/1, 
2066/1 и делова катастарских парцела број 2051/2, 2065/2, 2066/2, 2067/2, 2067/1, 
2287/1, 2287/3, 2042/2 и 2041/2 КО Кнежевац. 
 
Локација ГО Земун обухвата комплекс на делу катастарских парцела број 932/84, 932/36, 
932/35, 932/34, 932/33, 932/32, 932/31, 932/30 и 932/29 КО Земун поље. 
 
На локацији КО Кнежевац, ГО Раковица је потребно израдити Пројекат пре/парцелације, 
како би се формирала грађевинска парцела за изградњу трансфер станице са центром за 
сакупљање отпада и постројењем за раздвајање рециклабила и одвојило јавно земљиште 
од осталог. Друштво је спровела поступак за набавку геодетских услуга и чека се коначно 
извршење услуге и овера од стране надлежне јединице локалне самоуправе.  
 
У току је усаглашавање надлежности и начина финансирања поменутих пројеката са 
Секретаријатом за заштиту животне средине, имајући у виду да су Решењем 
градоначелника града Београда бр. 501-6336/20-Г од 03.11.2020. године Секретаријат и 
Друштво задужени да се старају о реализацији поменутог решења.  
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44. ЕФЕКТИ ГЛОБАЛНЕ КРИЗЕ УЗРОКОВАНЕ ПАНДЕМИЈОМ COVID-19 
 
Глобални изазов у 2020. години био је избијање епидемије корона вируса (COVID-19), 
чија експанзија широм света има негативан утицај на светску економију. Земље широм 
света, међу њима и Србија, су предузеле мере за превенцију ширења вируса (као што су 
ограничења путовања, санитарне мере, вакцинација), као и за ублажавање негативног 
утицаја на привреду у погледу понуде и тражње путем разних фискалних мера и државне 
помоћи.  
 
Очекивани сценарио да ће експанзија корона вируса глобално, широм ЕУ и у Србији бити 
обуздана и да ће се постепено успорити (као што је већ случај у Кини) до краја прве 
половине 2020. године, није се остварио. Стога је пандемија имала значајан негативан 
економски утицај на целу 2020. годину на економију Србији, са тенденцијом да се овакви 
ефекти наставе и до краја трећег квартала 2021. године.  
 
Током 2020. године, руководство Друштва је предузимало све неопходне мере на основу 
препорука и уредби Министарства здравља и Владе Републике Србије и континуирано 
прати све активности и мере надлежних државних органа. Једна од кључних мера за 
превенцију ширења епидемије и заштите здравља запослених односила се на 
организацију обављања пословних активности одређених запослених ван просторија 
Друштва (рад од куће).  
 
Дана 20. марта 2020. године Влада Републике Србије усвојила је први сет пореских мера, 
односно Уредбу о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања 
економских последица насталих услед COVID-19, док је 10. априла 2020. године донет 
Програм економских мера за смањивање негативних ефеката проузрокованих 
пандемијом вируса COVID-19 и подршку привреди Србије. Током године, Влада и Народна 
банка Србије су доносиле и додатне мере помоћи становништву и привреди у циљу 
превазилажења последица кризе проузроковане корона вирусом. Друштво није 
користило пакет економских мера помоћи Владе Републике Србије. 
 
И поред отежаних околности, утицај кризе проузрокован пандемијом COVID-19 није се 
негативно одразио на пословање Друштва. Пословни приходи Друштва су се повећали за 
13% у односу на претходну годину, пословни расходи су се повећали за 12%, док је нето 
резултат (добитак) већи у односу на претходну годину за 146%. 
 
Друштво константно прати развој ситуације и повећало је ниво спремности, тако што 
прилагођава одлуке и активности у циљу обезбеђења континуитета у пружању услуга, 
измирења уговорених обавеза према добављачима и заштите одговарајућег нивоа 
ликвидности, као и остварења, у максималном могућем степену, плана пословања за 
2021. годину и својих дугорочних планова.  
 
Очекивања су да ће у наредном периоду доћи до успоравања пандемије, што ће 
омогућити нормализацију живота и пословања привредних субјеката, као и стабилизацију 
економских прилика.  
 
На основу тренутно расположивих информација и процене остварења планова, 
руководство сматра да постојећа ситуација неће имати негативне последице на активност 
Друштва, нити на ликвидност која је стабилна, и да неће угрозити наставак пословања 
Друштва у складу са начелом сталности у наредном периоду. 
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45.   
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   31.  2020.  2019.     ( ),  
   : 

 
  

 2020. 2019.

EUR 117,5802 117,5928
USD 95,6637 104,9186
CHF 108,4388 108,4004
GBP 130,3984 137,5998
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1. ПОСЛОВНЕ  АКТИВНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  ЈКП 

„ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД 

 

1.1. Историјат и пословне активности предузећа 
 

ЈКП „Градска  чистоћа“  је  основана 01.08.1884. године,  под  називом „Служба  за 

изношење  ђубрета  из  приватних  кућа  и  чишћења  септичких  јама“,  са  седиштем  на  

Великој пијаци - данашњи Студентски трг 17. Под садашњим називом предузеће је 

регистровано код Привредног  суда  Трговинског  суда  у  Београду 1989.  године,  а 

средином 2005.  године  код Агенције  за  привредне  регистре  дана 16.06.2005.  године под  

заводним  бр. 36197/2005,  са седиштем  у  ул.  Мије  Ковачевића 4,  на  простору званом 

„Пионир“,  на  територији  Општине Звездара – Београд. 

 

Предузеће је организовано у јединственом процесу рада и пословања тако да обезбеди 

потпуно, квалитетно, благовремено и рационално обављање послова из делатности 

Предузећа.  

 

У складу са законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 

104/2016 и 95/2018) поверене делатности ЈКП „Грaдска чистоћа“ Београд су: 

1. Управљање комуналним отпадом 

2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

3. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода 

4. Делатност зоохигијене 

 

1. Делатност Управљање комуналним отпадом која је поверена ЈКП „Градска чистоћа“ 

Београд подразумева сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно 

одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депоније, као и 

селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман што је 

одређено  према номенклатури делатности на шифре: 

   38.11- сакупљање отпада који није опасан 

   38.21- третман и одлагање отпада који није опасан 

 

 2. Делатност Одржавање чистоће на јавним површинама која је поверена ЈКП „Градска 

чистоћа“ Београд, подразумева  чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и 

других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, 

одржавање и пражњење посуда за отпатке на јавним површинама, што је одређено  према 

номенклатури делатности на шифре: 

  81.10 - услуге одржавања објеката 

  81.29 - услуге осталог чишћења (чишћење улица, уклањање снега и леда, дезинфекција 

објеката и уништавање штеточина) 

 

Предузеће обавља комуналну делатност чишћења (уклањања) графита са објекaта 

видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења што је 

одређено  према номенклатури делатности на шифре: 

     43.99 - остали непоменути специфични грађевински радови (чишћење паром, пескарење 

и слични радови)  
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3. Делатност Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода  која је поверена  

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд подразумева црпљење, одвоз и третирање фекалија из 

септичких јама што је одређено  према номенклатури делатности на шифре: 

       37.00 - уклањање отпадних вода (пражњење и чишћење септичких јама и резервоара) 

 

4. Делатност зоохигијене поверена ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, се односи на 

спровођење мера контроле и смањења популације глодара, инсеката и штетних 

организама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама“. 

 

1.1.1. Oрганизациона структура предузећа 
 

Руководство  ЈКП „Градска чистоћа“ Београд  

 

Надзорни одбор предузећа:  

 

- Председник - др Александар Лучић - Именован Решењем Скупштине града Београда 

бр. 112-677/18-С од 25.9.2018. године. 

- Члан – Ивана Мићевић - Именована Решењем Скупштине града Београда бр. 112-

1104/18-С  од 30.11.2018. године. 

- Члан из Предузећа - Драган Станковић - Именован Решењем Скупштине града 

Београда бр. 112-947/17-С од 7.11.2017. године. 

Директор предузећа: 

- Попадић С. Марко, маст.политик. – именован 26.9.2018. године. 

Извршни директори предузећа: 

- Извршни директор за основну делатност и обухват површина - Живковић С. Зоран -

именован 30.11.2016. године, 

- Извршни директор за правне, кадровске и опште послове - Параушић Ј. Весна – 

именована 1.6.2019. године, 

- Извршни директор за економско-финансијске послове - Јовановић М. Милица – 

именована 1.10.2018. године, 

- Извршни директор за послове одржавања – Дрндаревић Р. Дамјан – именован 

22.4.2020. године, 

- Извршни директор за послове јавних набавки и комерцијале - Дамњановић Д. 

Стевица – именован 8.10.2018. године, 

- Извршни директор за послове рециклаже - Досковић Д. Михаило – именован 

11.12.2018. године, 

- Извршни директор за самосталне организационе целине - Радојичић Р. Александар 

– именован 16.7.2015. године 

 

Помоћници и саветници директора: 

- Помоћник директора за оперативу и одржавање - Игњатовић Р. Драган – именован 

26.9.2018. године. 

- Саветник директора - Јањатовић Б. Николина – именована 14.12.2018. године. 
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Предузеће  је  организовано  у  седам  сектора: 

I. Сектор „Оперативе“, чини 11 погона  основне  делатности.  Погон  за  чишћење,  

прање,  одвоз  и  депоновање  смећа,  размештених  на 10  Градских  општина: 

1. Стари  Град,   

2. Звездара,  

3. Палилула,   

4. Врачар,   

5. Вождовац,   

6. Савски  Венац,   

7. Нови  Београд,   

8. Земун,   

9. Чукарица,  

10. Раковица;  

11. Погон  одвоза и депоновање фекалних материја служба.  

У оквиру сектора Оперативе, организоване су следеће службе: 

- служба пројектовања услуга,  

- служба пројектовања услуга и нормирања,  

- служба подршке возног парка, 

- служба контроле површина пословног и стамбеног простора и вршења услуга. 

 

II. Сектор „Депоновања и рециклаже комуналног отпада“, се састоји од три 

службе: 

- служба рециклаже,  

- погон за сакупљање секундарних сировина и експлоатацију „Депонија“,  

- погон за прикупљање и промет секундарних сировина „Отпад“. 

 

III. Сектор „Правних, кадровских и општих послова“, сачињен  је  од  четири  

службе и  то: 

- служба правних послова,  

- служба кадровских послова,  

- служба обезбеђења и  

- служба општих послова 

- служба урбанистичко-техничких послова 

 

IV. Сектор „Економских  послова“, се  састоји  из четири  служби  и  то:  

- служба  књиговодства,   

- финансијска служба,  

- служба прихода,  

- служба плана, анализе и развоја.  

 

V. Сектор „Комерцијалних  послова“, чине четири  службе, и то:   

- служба  јавних набавки,  

- комерцијална служба,  

- магацинска служба и  

- служба осигурања возила, лица и имовине. 

 

VI. Сектор „Одржавања“, сачињавају четири  службе,  и  то:   

- Служба  одржавања  возила,  машина и помагала за рад,  налазе  се  следећа  одељења:  

- одељење  компјутерске  дијагностике,  
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- одељење  аутомеханичара,   

- одељење  машинске  припреме,   

- одељење  аутоелектричара, одељење аутобравара – аутолимара,  

- одељење аутолакирера,  

- одељење оправки контејнера и одељење за одржавање машина  и  инсталација 

и одржавања аутогума.   

- техничко развојна служба чине одељења:  

- одељење  котларнице и парних инсталација,   

- одељење за одржавање грађевинске механизације   

- одељење грађевинских послова 

- одељење експлоатације 

- служба дефинисања квалитета 

- служба управљања интегрисаним шифарским системом 

- служба гаражно-техничких послова 

 

VII. Сектор екологије и унапређења животне средине 

Сектор екологије и унапређења животне средине, сачињавају четири службе,  и  то:   

- Служба техничко-логистичких и административних послова, и у оквиру службе 

налазе се следећа одељења:  

• Одељење техничко-логистичких послова 

• Одељење административних послова 

- Служба послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације 

- Служба послова мониторинга штетних организама 

- Служба послова лабораторијски испитивања, и у оквиру службе налазе се следећа  

одељења: 

• Одељење послова физичко-хемијских испитивања 

• Одељење послова микробиолошких испитивања 

• Одељење послова молекуларно-биолошких испитивања 

• Одељење послова ентомолошких испитивања 

• Одељење послова биолошких испитивања 

• Одељење послова пријема узорака и узроковања 

 

VIII Самосталне организационе целине: 

- служба „Интерне ревизије“,  

- служба „Управљања квалитетом“, 

- служба „Управљања информационим системом“, 

- служба „Безбедности и здравља на раду“, 

- служба „Кориснички сервис“ 

- служба „Управљања пројектима“  

- служба „Надзора и обраде података“. 

 

 

У току 2020. години, изменом систематизације предузећа извршене су промене у 

унутрашњој организацији предузећа формирањем нових организационих целина, односно 

укидањем постојећих и то: 

 

Изменом Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији  послова у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 12990 од 20.8.2020. године 

у Сектору правних, кадровских и општих послова у Служби општих послова, формира се 

Одељење писарнице. 



Извештај о пословању ЈКП „Градска чистоћа“ Београд                                                   За период 01.01.2020. – 31.12.2020. године 

 

 

7 

 

 

Изменом Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији  послова ЈКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 15250 од 2.10.2020. године из 

Корисничког сервиса, Одељење рекламација премешта се у Сектор оперативе, Службу 

контроле обухвата површина.  

  

Изменом Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији  послова ЈКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 19644 од 15.12.2020. године 

из организационе јединице Сектор оперативе брише се: 

1.3. Служба гаражно-диспечерских послова  

1.4.1. Одељење експлоатације у 1.4. Служби пројектовања услуга, нормирања и 

експлоатације 

1.5. Служба урбанистичко-техничких послова 

1.7.  Служба контроле вршења услуга 

 

У организационој јединици Сектор оперативе формира се нова служба: 

 1.3. Служба подршке возног парка.   

 

Мења се назив организационе јединице 1.4. и сада гласи 1.4. Служба пројектовања услуга 

и нормирања. У  оквиру  службе  1.4. образује се ново одељење, 1.4.1 Одељење чишћења 

графита. 

 

У оквиру организационе јединице 3. Сектор правних, кадровских и општих послова, 

образује се  нова служба,  3.5. Служба урбанистичко-техничких послова. 

 

У оквиру организационе јединице 6. Сектор одржавања, 6.2.  Техничко-развојна служба, 

образује се Одељење експлоатације.  

У организационој јединици 6. Сектор одржавања формира се нова служба, 6.5. Служба 

гаражно-техничких послова. 

 

У Сектору екологије и унапређења животне средине, у Служби послова лабораторијских 

испитивања, брише се: 

7.4.1.Одељење послова физичко-хемијских испитивања; 

7.4.2. Одељење послова микробиолошких ипситивања; 

7.4.3. Одељење послова молекуларно-биолошких испитивања; 

7.4.4. Одељење послова ентомолошких испитивања; 

7.4.5. Одељење послова биолошких испитивања; 

7.4.6. Одељење послова пријема узорака и узорковања. 

 

У Сектору екологије и унапређења животне средине, у Служби послова лабораторијских 

испитивања, образује се: 

7.4.1. Одељење послова молекуларно-биолошких и хемијских испитивања; 

7.4.2. Одељење послова ентомолошких и биолошких испитивања.  

 

Наведене измене систематизације, а које су се одразиле на унутрашњу организацију 

предузећа, извршене су како би се на најбољи начин предузеће прилагодило насталим 

променама чији је циљ да се постојећа организација унапреди и побољша функционисање 

и пословање предузећа. 
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1.1.2. Измена оснивачког акта, статута и све промене везане за упис 

капитала 
 

Дана 14.2.2020. године у Агенцији за привредне регистре регистрована је Одлуку о измени 

и допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ бр. 14385/2 од 16.9.2019. 

године, БД 12010/2020. 

 

Скупштина града Београда дана 3.3.2020. године донела је Одлуку о повећању основног 

капитала ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, а којом се основни капитал увећава за износ од 

1.017.610.000 динара, те укупна вредност основног капитала након повећања износи 

1.755.504.000 динара. На основу наведене одлуке поднета је регистрациона пријава, те је у 

Регистру привредних субјеката дана 21.4.2020. године регистрована наведена промена 

основног капитала, БД 25022/202. 

 

Скупштина града Београда дана 30.11.2020. године доноси Одлуку број 3-553/20-С, о 

измени Одлуке о повећању основног капитала ЈКП „Градска чистоћа“, број 3-46/20-С, од 

3.3.2020. године, којом се у члану 2 oсновне Oдлуке мењају речи: „износ од 1.017.610.000 

динара, речима „износ од 60.000.000 динара“. У члану 3 oсновне Oдлуке мењају се речи 

„1.755.504.000 динара, речима „797.894.000 динара“. 

На основу наведеног спроведена су одговарајућа књижења у пословним књигама и уписан 

је основни капитал у вредности од 797.894.000 динара. 
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ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ – БЕОГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ 
Руководилац  јавних набавки 

ПОГОН ЗА ЧИШЋЕЊЕ, ПРАЊЕ, 

ОДВОЗ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА 
Управник погона 

ПОГОН ОДВОЗА И 

ДЕПОНОВАЊА ФЕКАЛНИХ 
МАТЕРИЈА 

Управник погона 

 
СЛУЖБА ПОДРШКЕ  

ВОЗНОГ ПАРКА 
Руководилац подршке возног парка 

СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА  

ВОЗИЛА, МАШИНА И ПОМАГАЛА  

ЗА РАД 
Руководилац 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 
Руководилац  техницко-развојне слуђбе 

Одељење котларице и 

парних инсталација 

Одељење за одржавање 

грађевинске механизације 

СЕКТОР 

ОДРЖАВАЊА 
Директор одржавања 

СЕКТОР  ПРАВНИХ, 

КАДРОВСКИХ  И 

ОПШТИХ ПОСЛОВА 
Директор правних, кадровских и општих 

послова 

СЛУЖБА ПРАВНИХ 

ПОСЛОВА 
Руководилац правних послова 

СЛУЖБА ОПШТИХ 

ПОСЛОВА 
Руководилац општих послова 

СЛУЖБА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Руководилац обезбеђења 

Одељење друштвеног 

стандарда 
Шеф друштвеног стандарда 

СЛУЖБА КАДРОВСКИХ 

ПОСЛОВА 
Руководилац кадровских послова 

 

СЕКТОР 

ЕКОНОМСКИХ 

ПОСЛОВА 
Директор економских послова 

СЛУЖБА 

КЊИГОВОДСТВА 
Руководилац књиговодства 

ФИНАНСИЈСКА 

СЛУЖБА 
Руководилац финансија 

СЛУЖБА ПРИХОДА 
Руководилац прихода 

КОМЕРЦИЈАЛНА 

СЛУЖБА 
Руководилац комерцијале  

СЛУЖБА ПЛАНА, 

АНАЛИЗЕ И 

РАЗВОЈА 
Руководилац плана, анализе и 

развоја 

Одељење 

грађевинских послова 
Шеф грађевинских послова 

СЕКТОР 

ОПЕРАТИВЕ 
Директор оперативе 

 

СЕКТОР 

КОМЕРЦИЈАЛНИХ 

ПОСЛОВА 
Директор комерцијалних послова 

МАГАЦИНСКА 

СЛУЖБА 
Руководилац магацинских послова  

Одељење набавке  

ауто-делова и услуга 
Шеф набавке ауто-делова и услуга 

СЛУЖБА ПРОЈЕКТОВАЊА 

УСЛУГА И НОРМИРАЊА  
Руководилац пројектовања  

услуга и нормирања  

 

Одељење чишћења графита 
Шеф одељења чишћења графита 

Одељење нормирања 
Шеф нормирања 

СЛУЖБА ДЕФИНИСАЊА 

КВАЛИТЕТА 
Руководилац дефинисања квалитета 

СЛУЖБА ИНТЕРНЕ 

РЕВИЗИЈЕ 
Руководилац интерне ревизије 

СЛУЖБА  

УПРАВЉАЊА  

КВАЛИТЕТОМ  
Руководилац управљања квалитетом 

СЛУЖБА  РЕЦИКЛАЖЕ 
Руководилац рециклаже 

ПОГОН ЗА ПРИКУПЉАЊЕ 

И ПРОМЕТ СЕКУНДАРНИХ 

СИРОВИНА 
Управник погона 

 

ПОГОН САКУПЉАЊА 

СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА И 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ДЕПОНИЈА 
Управник погона 

 

Одељење одржавања ауто гума 

СЛУЖБА УПРАВЉАЊА 

ИНФОРМАЦИОНИМ  

СИСТЕМОМ 
Руководилац управљања  

информационим системом 

СЛУЖБА ОСИГУРАЊА 

ВОЗИЛА, ЛИЦА И 

ИМОВИНЕ 
Руководилац осигурања возила, лица 

и имовине 

ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ НА 

НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА 
Извршни директор за основну делатност и обухват површина 

Извршни директор за правне, кадровске и опште послове 

Извршни директор за економско-финансијске послове 

Извршни директор за послове одржавања 

Извршни директор за послове јавних набавки и комерцијале 

Извршни директор за послове рециклаже 

Извршни директор за самосталне организационе целине 

 

 
 

СЛУЖБА 

БЕЗБЕДНОСТИ И 

ЗДРАВЉА НА РАДУ 
Руководилац безбедности и здравља 

на раду 

КОРИСНИЧКИ СЕРВИС 
Руководилац корисничког сервиса 

 

 

СЛУЖБА  

УПРАВЉАЊА  

ПРОЈЕКТИМА  
Руководилац управљања пројектима 

СЕКТОР ДЕПОНОВАЊА И 

РЕЦИКЛАЖЕ КОМУНАЛНОГ 

ОПТАДА 
Директор депоновања и рециклаже комуналног отпада 

 

СЛУЖБА КОНТРОЛЕ ОБУХВАТА 

ПОВРШИНА 
Руководилац контроле обухвата 

 површина 

Инфо - центар 
Шеф инфо центра 

СЛУЖБА НАДЗОРА И 

ОБРАДЕ ПОДАТАКА  
Руководилац надзора и обраде података 

Одељење 

аналитике, надзора 

и праћења возила 
Шеф аналитике, надзора и 

праћења возила 

СЛУЖБА УПРАВЉАЊА 

ИНТЕГРИСАНИМ ШИФАРСКИМ 

СИСТЕМОМ 
Руководилац управљања интегрисаним шифарским 

системом 

Одељење еколошке 

едукације и информисања 
Шеф еколошке едукације и информисања 

СЕКТОР ЕКОЛОГИЈЕ И 

УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
Директор екологије и унапређења животне средине 

СЛУЖБА ТЕХНИЧКО-

ЛОГИСТИЧКИХ И 

АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА 
Руководилац  техничко-логистичких и административних 

послова 

Одељење техничко-логистичких 

послова 
Шеф техничко-логистичких послова 

Одељење административних послова 
Шеф административних послова 

СЛУЖБА ПОСЛОВА 

ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ 

И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ 
Руководилац послова дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације 

СЛУЖБА ПОСЛОВА 

МОНИТОРИНГА ШТЕТНИХ 

ОРГАНИЗАМА 
Руководилац послова мониторинга штетних организама 

СЛУЖБА ПОСЛОВА 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ 

ИСПИТИВАЊА 
Руководилац послова лабораторијских испитивања 

Одељење послова молекуларно-

биолошких и хемијских испитивања 
Шеф послова молекуларно-биолошких и  

хемијских испитивања 

Одељење послова ентомолошких и 

биолошких испитивања 
Шеф послова ентомолошких и биолошких испитивања 

Одељење писарнице 
Шеф писарнице 

Одељење рекламација 
Шеф рекламација 

СЛУЖБА УРБАНИСТИЧКО-

ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА 
Руководилац урбанистичко-

техничких послова 

 

Одељење експлоатације 
Шеф експлоатације 

СЛУЖБА ГАРАЖНО-ТЕХНИЧКИХ 

ПОСЛОВА 
Руководилац гаражно-техничких послова 

Надзорни одбор 
Председник надзорног одбора 

Директор предузећа 
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1.2. СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕ“ 
 

1.2.1 Организациона структура Сектора „Оперативе“ за 2020. годину  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР ОПЕРАТИВЕ 

Директор оперативе 

Погон чишћења, прања, одвоза и 

депоновања смећа 

Управник погона 

Погон одвоза и депоновања 

фекалних материја 

Управник погона 

Служба гаражно – диспечерских 

послова 

Руководилац гаражно – 

диспечерских послова 

Служба пројектовања услуга, 

нормирања и експлоатације 

Руководилац пројектовања услуга, 

нормирања и есплоатације  

 
Одељење експлоатације 

Шеф експлоатације 

Одељење нормирања  

Шеф нормирања 

Одељење чишћења 

графита  

Шеф одељења чишћења 

графита 

Служба контроле обухвата 

површина                            

Руководилац контроле обухвата 

површина 

  

 
Служба контроле вршења услуга  

Руководилац контроле вршења 

услуга 
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1.2.1. Пословне активности Сектора „Оперативе“ у  2020. години 
 

 

У току 2020. године, Сектор „Оперативе“ је извршавао редовне услуге сакупљања, 

транспортовања и  депоновања комуналног отпада са територије 11 градских општина: 

Стари град, Звездара, Палилула, Врачар, Вождовац, Савски венац, Чукарица, Раковица, 

Нови Београд, Земун и Сурчин.  

У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године Сектор „Оперативе“ је радио са 112 редовних 

блокова на одвозу комуналног отпада пражњењем контејнера запремине 1,1m³ и ПВЦ канти 

од 240 литара и 29 интервентних блокова на одвозу комумланог отпада пражњењем 

контејнера запремине 1.1m³ и ПВЦ канти од 240 литара, 3 камион блока на одвозу 

комуналног отпада пражњењем подземних контејнера запремине 1,5 m³, 1,8 m³ и 3 m³ и 6 

камион блокова на одвозу комуналног отпада пражњењем контејнера запремине 3,2 m³. 

Реализација горе наведених услуга врши се прикупљањем и депоновањем комуналног 

отпада из надземних судова за одлагање капацитета 1,1 m³, 3,2 m³, пластичних канти 

запремине 240 литара, пластичних кеса ( Стари град) и подземних контејнера капацитета 1,5 

m³, 1,8 m³ и 3 m³.  

У току 2020. године, Сектор „Оперативе“ је у складу са Уговором закљученим између 

Секретаријата за заштиту животне средине и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд извршила 

санацију одлагалишта отпада на територији града Београда. 

 

1.2.1.1. Сакупљање, одвожење и одлагање комуналног отпада  
 

На пословима сакупљања, транспортовања и  депоновања комуналног отпада, просечно је 

дневно било ангажовано 262 комуналних радника (износачи) и 131 возача. Укупно је 

сакупљено и однето 484.646 тона комуналног отпада из посуда за одлагање (надземни 

контејнери запремине 1,1 m³ и 3,2 m³, подземни контејнери запремине 1,5 m³; 1,8 m³ и 3m³, 

ПВЦ-е канте запремине 240 литара). 

На пословима санације одлагалишта отпада, просечно је дневно било ангажовано два 

отворена теретна возила 10m³, једно теретно возило-тегљач и прикључна полуприколица 

"Аdamoli car",  два  теретна возила за превоз рол контејнера 32m³, једно теретно возило за 

превоз рол контејнера 32m³ и прикључна приколица "Schwarzmuller", једно теретно возило 

за превоз рол контејнера 20m³, један  утоваривач  "Hidromek", једна грађевинска машина 

"Wille" и један комунални радник. 

Послове везане за сакупљање, одлагање и одвоз комуналног отпада у 2020. години, Сектор 

„Оперативе“ обављао  је  специјалним  комуналним  возилима - аутосмећарима  са рото - 

пресама различитих капацитета, возилима за бочни утовар, возилима за пражњење 

подземних контејнера и двонаменским  возилима за пражњење и прање контејнера.  

➢ Изазови Сектора „Оперативе“ везано за сакупљање, одвоз и управљање 

комуналним отпадом у 2020. години 

Сектор „Оперативе“ има императив у континуираном и квалитетном обављању својих 

делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално 

поштовање јавног интереса локалне средине у којој делујемо. Такође велики акценат се 

базира на спровођењу што интензивније сарадње са становништвом и развојем еколошке 

свести и одговорности свакога понаособ у ланцу одрживог комуналног реда. Основни циљ 

нам је пораст квалитета и квантитета услуга изношења и депоновања комуналног отпада, са 

посебним акцентом на константно унапређење нивоа јавне хигијене и заштите животне 
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средине у граду Београду. Повећање квалитета управљања комуналним отпадом се пре свега 

односи на смањење буке, аерозагађења, расипања комуналног отпада, модернизација возног 

парка, прилагођавање стандардима Европске уније и приближавање националној стратегији 

унапређења управљања комуналним отпадом. Карактеристични показатељи услуге 

сакупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада показују тенденцију пораста обима 

услуга на годишњем нивоу од 2,4%. Сходно таквим трендовима сектор планира 

континуирано подмлађивање возног парка возила за одвоз комуналног отпада и то у три 

категорије: возила велике запремине (16-25 m³) возила мањих запремина (5-10 m³) и возила 

за сакупљање комуналног отпада са бочне стране. 

➢ Проблеми Сектора „Оперативе“ везани за сакупљање, одвоз и одлагање 

комуналног отпада у 2020. години: 

- сагласност за локације судова (недостатак легалних места за судове, што проузрокује 

пражњење више пута него што је предвиђено важећим законским актом),  

- Е-управа за добијање употребних дозвола (велики број изграђених објеката нема своје 

судове за одлагање комуналног отпада, стога је већи степен оптерећења постојећих 

судова што доводи до ванредних трошкова јер се исте локације више пута празне),  

- неодвајање амбалажног од комуналног отпада у трговинским, угоститељским и другим 

објектима (вишеструко увећање трошкова ангажовањем ванредних блокова за  

сакупљање комуналног отпада),  

- забрана депоновања грађевинског шута и дивљих депонија у близини судова за одлагање 

комуналног отпада (вишеструко увећање трошкова ангажовањем ванредних ресурса за 

санирање дивљих депонија),  

- повећање степена доступности комуналне услуге путем ПВЦ канти за индивидуална 

домаћинства (непостојање услуге у новоизграђеним насељима, где због инфраструктуре 

нема места за судове),  

- даљина истоварног места за депоновање отпада изискује потребу за сортирницом и 

претоварним станицома (време транспорта до истовара директно утиче на продужени 

рад),  

- подмлађивање кадрова – извршиоца,  

- ИТ подршка. 

 

➢ Значајни догађаји везани за сакупљање, одвоз  и одлагање комуналног отпада  

У току 2020. на терену је постављен већи број опреме за комунални отпад запремине 3,2 m³ 

која су се у пракси најбоље показала из два разлога: немогућност померања са пројектованог 

места због тежине, као и мање заузеће јавне површине. Уведени су нови камион блокови са 

наведеном технологијом, а самим тим смањен је број контејнера (запремине 1,1 m³) и дневни 

задаци за камионе које их празне, смањен је број комуналних радника на изношењу 

комуналног отпада (са досадашња три радника на два радника која су била у оперативној 

екипи) и то се показало као добро решење, уз адаптивне корекције на терену. Конкретно, у 

току 2020. године у ГО Нови Београд у стамбеним блоковима 24, 49, 70, 70а и насељу Стара 

Бежанија, са терена, тј. са 62 локације је повучено 218 комада контејнера запремине 1,1 m³ 

и на њихова места постављено 160 комада контејнера запремине 3,2 m³. Такође, комунални 

радници након прве или друге туре када возач иде на истовар, на местима где је то могуће, 

јављају се најближем прозивном месту и прикључују на чишћењу јавних површина, како би 
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се што боље искористила радна снага и повећала њихова продуктивност. Извршена је 

пренамена одређеног броја подземних контејнера, извршена је подела 1.230 типизираних 

судова (ПВЦ зелене канте запремине 240 литара) за одлагање комуналног отпада и то у ГО 

Земун, насељу Земун поље 616 комада, насељу Грмовац 329 комада, насељу Економија 52 

комада, насељу 13. мај 195 комада, у ГО Чукарица, делу насеља Макиш, у улици Боре 

Станковића 38 комада и у ГО Савски венац, у улици Теодора Драјзера 32 комада. У 

експлоатацију је пуштено у рад 19 нових великих аутосмећара (преса), 2 половна 

аутосмећара (рото), 3 нова аутосмећара за контејнере запремине 3,2 м³, 2 нова аутосмећара 

са хидрауличном дизалицом за подземне контејнере и 4 нова мања аутосмећара (пресе), који 

су побољшали одвоз комуналног отпада из ПВЦ канти запремине 240 литара. 

У току 2020. године набављено је 5.000 комада металних контејнера запремине 1,1 m³, 22 

комада Еко канти за пешачку зону и 11 комада Еко канти за рециклабилни отпад.  

 

➢ ЈПП „Беочиста“ 

Пословни односи са будућим партнером у оквиру сектора „Оперативе“ се одвијају преко 

координационих састанака са представницима СУЕЗ Винча оператора, Беочисте и 

Секретаријата за заштиту животне средине. На поменутим састанцима се усклађују прописи 

будућег оператора са нашим, односно едукација возача са правилницима и обуком која је 

спроведена у служби БЗНР, како би сам процес одлагања комуналног отпада био 

једноставнији. 

Тачан датум почетка примене ЈПП-а, везан за сам процес одлагања комуналног отпада је, по 

последњим најавама, 01.07.2021. године. 

  

➢ Извештај о возилима и расположивости возног парка за делатност сакупљања, 

транспортовања и одлагања комуналног отпада  

На дан 31.12.2020. године, Сектор „Оперативе“ је располагао са укупно 272 возила за 

сакупљање, транспортовање и одлагање комуналног отпада. 

Намена Група возила Укупан број 
Исправност 

возила (%) 

Сакупљање и транспорт 

комуналног отпада 

Смеће 165 69% 

Смеће - бочни утовар 12 83% 

Смеће - подземни 7 57% 

Лаки транспорт 42 44% 

Тешки транспорт 46 77% 

 

➢ Службa обухвата површина 

Рад Службе контроле обухвата површина у календарској 2020. години, резултира 

укључењем у наплату нових површина за услуге одношења комуналног отпада корисницима 

и то површина од 876.866 m² за пословни простор и површина од 608.596 m² за стамбени 

простор. 

Финансијски ефекат за 2020. годину за новообухваћене пословне и стамбене кориснике је 

87.790.473,55 динара.   
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Табеларни приказ новообухваћених површина током 2020. године 

Р.бр 
Период 

2020. година 

Површина m² Износ у РСД Планирано годишње 

задужење са укљученим 

новим корисницима(са 

ПДВ) 
Пословни 

простор 

Стамбени 

простор 

Пословни и 

стамбени 

простор 

Конзерватори 

1 2 3 4 6 8 9 

1 Јануар 56.002 58.900 1.183.174,31   14.198.091,72 

2 Фебруар 58.645 55.197 1.176.916,40   12.946.080,40 

3 Март 27.464 28.609 557.871,62   5.578.716,20 

4 Април 538 4.591 33.371,44   300.342,96 

5 Мај 24.320 43.760 634.293,90 242.665,50 5.074.351,20 

6 Јун 122.409 51.287 2.083.249,28 270.398,70 14.582.744,96 

7 Јул 101.458 36.763 1.674.722,82 270.398,70 10.048.336,92 

8 Август 45.586 35.190 904.472,35 270.398,70 4.522.361,75 

9 Септембар 53.471 59.735 1.292.394,87 270.398,70 5.169.579,48 

10 Октобар 76.120 68.231 1.592.796,06 270.398,70 4.778.388,18 

11 Новембар 237.180 105.984 4.429.456,36   8.858.912,72 

12 Децембар 73.673 60.349 1.732.567,06   1.732.567,06 

Укупно 876.866 608.596 17.295.286,47 1.594.659,00 87.790.473,55 

 

➢ Инвестициона улагања у Сектору Оперативе током 2020. године за делатност  

сакупљање, одвожење и одлагање комуналног отпада 

      Реализоване инвестиције за делатност сакупљања, одвожења комуналног отпада у 

2020. години 

1. Метални контејнери 3,2m³ 

2. Мултифункционално возило за одржавање јавних површина 

3. Полуприколица (пртоварна станица 95m³) 

4. Транспортно возило  

5. Мини смећарци 

6. Камион за бочни утовар 

 

Eфекти реализованих инвестиција у 2020. години 

Реализоване инвестиције у 2020. 

години 
Број комада Ефекти реализованих инвестиција 

Метални контејнери 3,2m³ 600 

Замењени дотрајали и неисправни судови 

(контејнери) чиме се постигло неометано 

обављање основне делатности постигнут виши 

ниво квалитета услуге јер су нови контејнери са 

новим дизајном (нема расипања отпада) 

еколошки прихватљивији 

Мултифункционално возило за 

одржавање јавних површина 1 

Вишенаменско возило које може служити за 

прање контејнера чиме се постигло повећање 

квалитета пружања услуге сакупљања 

комуналног отпада.  

Полуприколица 

(претоварна станица 95m³) 
1 

Смањење трошкова транспорта комуналног 

отпада са удаљених сабирних места у граду 

(Нови Београд, Земун, Чукарица, Раковица) до 

Депоније јер се врши претовар отпада из већег 

броја мањих транспортних возила, чиме се 

смањио број одлазака возила до Депоније, самим 
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Реализоване инвестиције у 2020. 

години 
Број комада Ефекти реализованих инвестиција 

тим и трошкови транспорта, а повећала 

ефикасност пружања услуге сакупљања и 

одвожења комунланог отпада. 

Транспортно возило  12 

Обновљен и подмлађен возни парк предузећа 

постигнут виши ниво ефикасности и квалитета 

пружања комуналне услуге одвоза кабастог 

отпада и грађевинског материјала са периферних 

градских општина 

Мини смећарци 10 

Подмлађен возни парк предузећа и омогућено 

неометано ефикасније  редовно обављање 

основне делатности. 

Камион за бочни утовар 6 

Подмлађен возни парк предузећа и омогућено 

неометано ефикасније  редовно обављање 

основне делатности. 

 

➢ Остварени приходи услуге сакупљање, одвожење и одлагање комуналног 

отпада 

Ред.бр. Структура прихода 

Реализација прихода 

2020. година 

У дин Структура % 

1 2 3 4 

1 Сакупљање одвожење и одлагање отпада 4.952.917.820 100,00 

1.1 Редовна услуга  4.812.951.823 97,17 

1.1.1 Привреда 2.341.742.520 47,28 

1.1.2 Становништво 2.225.297.970 44,93 

1.1.3 СТР СЗР и СУР 245.911.333 4,96 

1.2 Ванредне услуге 139.965.996 2,83 

1.2.1 Ванредно сакупљање, транспорт и депоновање 91.687.163 1,85 

1.2.2 Ангажовање механизације 12.529.848 0,25 

1.2.3 Остале ванредне услуге 27.416.356 0,55 

1.2.4 Санација одлагалишта отпада (дивље депоније) 8.332.629 0,17 

 

Остварени приходи услуге сакупљање, одвожење и одлагање комуналног отпада у 2020. 

години износе 4.952.918 хиљада динара. Приходи од редовних услуга сакупљања, одвожења 

и одлагања комуналног отпада износе 4.812.952 хиљада динара, што је 97,17% прихода од 

ове делатности, док приходи од ванредних услуга које се односе на сакупљање, одвожење и 

одлагање комуналног отпада у 2020. години износе 139.966 хиљаду динара, што је 2,28% 

прихода од делатности. 

 

 

➢ Преглед планираних и реализованих површина за фактурисање услуге  

сакупљање, одвожење и одлагање комуналног отпада,  за 2020. годину 

Упоредни преглед планираних и остварених фактурисаних површина за услугу сакупљања, 

одвожења и одлагања отпада 

Р.б. Врста корисника услуга 
Површина у m2 Индекс 

4/3 Планирано Остварено 
1 2 3 4 5 

1. Привреда и установе 175.580.711 180.537.016 102,82 

2. Домаћинства (станови и гараже) 430.987.467 434.801.211 100,88 
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3. Предузетници (стр, сзр, сур) 5.740.554 5.928.686 103,28 

  Укупно:  612.308.732 621.266.913 101,46 

 

Физички обим извршених услуга изношења комуналног отпада пословног и стамбеног 

простора за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, износи 621.266.913 m2  што је на 

нивоу од 101,46 % од укупно планираних Програмом Пословања ЈКП „Градска чистоћа“ за 

2020. годину, и то: код домаћинстава на нивоу од 100,88 %, код привреде и установа на 

нивоу од 102,82 % и код предузетника (СТР, СЗР и СУР) на нивоу од  103,28 %.  

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

периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, је износила: код домаћинстава 36.233.434 m2, 

СТР, СЗР и СУР 494.057 m2 и привредних објеката и установа 15.044.751 m2. 

На дан 31.12.2020. године, комунални отпад се износио из 671.073 стамбених објеката 

(домаћинства) и гаража, 12.610 објеката предузетника (СТР, СЗР и СУР) и 12.501 

привредних предузећа и установа. 

 

➢ Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда у 

2020. години 

У складу са Уговором закљученим између Секретаријата за заштиту животне средине и ЈКП 

„Градска чистоћа“ Београд, број: 4011-91 од 29.04.2020. године (наш бр. 6484 од 29.04.2020. 

године), чији је предмет санација одлагалишта отпада на територији града Београда, у 

износу од 8.332.628,58 динара без ПДВ, односно 9.999.154,30 динара са ПДВ, у периоду од 

01.06.2020.године до 13.08.2020. године, у оквиру наведених активности ЈКП „Градска 

чистоћа“ је извршила уклањање мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са 

јавних неуређених површина, у количини од укупно 7.482 метара кубних, на територији 

Градских Општина:  Сурчин (2.640 m³), Земун (50 m³), Нови Београд (630 m³), Звездара (100 

m³), Раковица (170 m³), Чукарица (625 m³), Вождовац (1.170 m³) и Палилула (2.097 m³). 

У складу са важећом Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Градска чистоћа“ о ценама услуга, 

цена по m³ однетог отпада износи 1.113,69 динара без ПДВ, односно 1.336,43 динара са ПДВ.  

У наведеном периоду укупан износ за 7.482  m³ однетог отпада износи 8.332.628,58 динара 

без ПДВ, односно 9.999.154,30 динара, са ПДВ. 

 

 

• Остварени физички обим услуга у m³ 

Ред. бр. ГРАДСКА ОПШТИНА (ПОГОН) Количина у m³ Структура % 
1 2 3 4 

1 СУРЧИН: 2.640 35,28 

2 ЗЕМУН: 50 0,67 

3 НОВИ БЕОГРАД: 630 8,42 

4 ЗВЕЗДАРА: 100 1,34 

5 РАКОВИЦА: 170 2,27 

6 ЧУКАРИЦА: 625 8,35 

7 ВОЖДОВАЦ: 1.170 15,64 

8 ПАЛИЛУЛА: 2.097 28,03 

У К У П Н О: 7.482 100,00 
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• Упоредни преглед планираног и оствареног физичког обима комуналног 

отпада у тонама по реонима (општинама) за 2020. годину 

Р.бр Опис 
Количина комуналног отпада (тона) 

Индекс (4/3) 

План Реализација Структура % 
1 2 3 4 5 6 

I Погон 417.378 423.976 87,48 101,58 

1 Стари град 17.525 16.327 3,37 93,16 

2 Звездара 42.500 43.297 8,93 101,88 

3 Палилула 55.125 58.785 12,13 106,64 

4 Врачар 17.280 17.302 3,57 100,13 

5 Вождовац 52.000 52.222 10,78 100,43 

6 Савски Венац 23.010 23.024 4,75 100,06 

7 Чукарица 46.138 46.654 9,63 101,12 

8 Раковица 21.850 22.276 4,60 101,95 

9 Нови Београд 60.100 59.496 12,28 99,00 

10 Земун 81.850 84.593 17,45 103,35 

II Заједничке локације 55.960 60.670 12,52 108,42 

1 Гаража- К.О. 3.760 3.632 0,75 96,60 

2 Бочни- K.O. 39.850 47.153 9,73 118,33 

3 Подземни-К.О. 12.350 9.885 2,04 80,04 

Укупно 473.338 484.646 100,00 102,39 

 

Укупна количина оствареног физичког обима комуналног отапада за 2020. годину износи 

484.646 тона, што је за 2,39% више од планираног физичког обима комуналног отпада који 

износи 473.338 тона. 

 

 1.2.2.2.  Одржавање чистоће на јавним површинама 

 
Активност пружања услуге одржавања чистоће на јавним површинама се обавља у складу 

са Програмом чишћења и прања јавних површина , а извор финансирања је Град Београд, на 

основу поверене комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене. 

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је вршила чишћење јавних површина, чишћење снега и леда, 

прање јавних површина и изношење комуналног отпада са Аде Циганлије, а у оквиру 

Програма на непредвиђеним услугама, Чишћење паркинг простора, саобраћајница и 

слободног простора око зграда, - Прање паркинг простора, саобраћајница и слободног 

простора око зграда, Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом. 

У току 2020. године, Сектор „Оперативе“ је извршила услуге на пословима чишћења и 

прања јавних површина на територији 10 градских општина: Стари град, Звездара, 

Палилула, Врачар, Вождовац, Савски венац, Чукарица, Раковица, Нови Београд и Земун. 
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➢ Планирани и остварени физички обим за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 

године услуга чишћења и прања јавних површина, даје се у следећем 

табеларном прегледу: 

Р.бр Структура прихода Јед мере 
Физички обим Индекс 

(5/4) Планирани Остварени 
1 2 3 4 5 6 

1 Редовна услуга          

1.1 
Чишћење у зимском периоду од 1.1. 

до 31.3. и од 16.11. до 31.12.  
m2 970.400.561 970.400.561 100 

1.2 
Чишћење снега и леда у периоду од 

1.1. до 31.3. и од 16.11. до 31.12. 
m2 399.980 399.980 100 

1.3 
Прање у зимском периоду од 1.1. до 

31.3. и од 16.11. до 31.12. 
m2 106.607.065 106.607.065 100 

1.4 Чишћење у периоду од 1.4. до 15.11. m2 1.496.818.612 1.496.818.612 100 

1.5 Прање у периоду од 1.4. до 15.11. m2 522.894.879 522.894.879 100 

1.6 
Изнош. ком. отпада са Аде 

Циганлије од 01.01.2019. до 31.12. 
m3 62,07 62,07 100 

2 Непредвиђене услуге         

2.1 

Непредвиђене услуге- Чишћење 

паркинг простора, саобраћајница и 

слободног простора око зграда  

m2 148.754 149.208 100,31 

2.2 

Непредвиђене услуге- Прање 

паркинг простора саобраћајница и 

слободног простора око зграда  

m2 16.845 16.845 100,00 

2.3 

Непредвиђене услуге- Чишћење и 

прање улица које не могу бити 

обухваћене редовним програмом 

m2 2.438.293 2.437.839 99,98 
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• Упоредни преглед услуге чишћења и прања 2019. – 2020. година 

 ЧИП  

Обим услуге  Вредност услуге са ПДВ 

Јединица 

мере 

У јединици мере Индекс                        У динарима са ПДВ Индекс                       

Реализација           

2019 

Планирано 

2020 

Реализација 

2020 

Реализација 

2020/реализација 

2019 

Реализација 

2020/планирано 

2020 

Реализација 

2019 

Планирано            

2020 

Реализација                      

2020 

Реализација 

2020/реализација 

2019 

Реализација 

2020/планирано 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ЈАНУАР 
  

          83.204.673,60 112.949.301,52 112.949.301,52 135,75 100,00 

1.1 Ситуација бр. 1-редовне услуге за јануар    
  

          83.171.523,49 112.916.151,41 112.916.151,41 135,76 100,00 

  Чишћење у зимском периоду m2 202.087.828 256.248.990 256.248.990 126,80 100,00 69.801.135,79 88.508.401,15 88.508.401,15 126,80 100,00 

  Чишћење снега и леда у зимском периоду m2 7.722.415 
    

    2.667.322,14        

  Прање у зимском периоду m2 13.203.521 16.952.104 16.952.104 128,39 100,00 10.442.664,76 24.148.272,15 24.148.272,15 231,25 100,00 

  Изнош. ком. отпада са Аде Циганлије m3 2.540 2.531 2.531 99,65 100,00 260.400,80 259.478,12 259.478,12 99,65 100,00 

1.2 Ситуација бр. 2-непредвиђене услуге за јануар  
  

          33.150,11 33.150,11 33.150,11 100,00 100,00 

  
Непредвиђене услуге- Чишћење улица које не 

могу бити обухваћене редовним програмом  
m2 95.976 95.976 95.976 100,00 100,00 33.150,11 33.150,11 33.150,11 100,00 100,00 

2 ФЕБРУАР 
  

          136.568.200,23 142.394.280,82 142.394.280,82 104,27 100,00 

2.1 Ситуација бр. 3-редовне услуге за фебруар  
  

          136.538.258,19 142.363.269,43 142.363.269,43 104,27 100,00 

  Чишћење у зимском периоду m2 238.756.557 244.634.355 244.634.355 102,46 100,00 82.466.514,79 84.496.706,22 84.496.706,22 102,46 100,00 

  Чишћење снега и леда у зимском периоду m2   
    

              

  Прање у зимском периоду m2 68.044.593 40.442.949 40.442.949 59,44 100,00 53.816.468,60 57.610.980,85 57.610.980,85 107,05 100,00 

  Изнош. ком. отпада  са Аде Циганлије  m3 2.490,00 2.493 2.493 100,12 100,00 255.274,80 255.582,36 255.582,36 100,12 100,00 

2.2 Ситуација бр. 4-непредвиђене услуге за фебруар  
  

          29.942,04 31.011,39 31.011,39 103,57 100,00 

  
Непредвиђене услуге- Чишћење улица које не 

могу бити обухваћене редовним програмом  
m2 86.688 89.784 89.784 103,57 100,00 29.942,04 31.011,39 31.011,39 103,57 100,00 

3 МАРТ 
  

          118.115.173,72 152.059.762,10 152.059.762,10 128,74 100,00 

3.1 Ситуација бр. 5-редовне услуге за март  
  

          118.082.023,61 152.011.871,01 152.011.871,01 128,73 100,00 

  Чишћење у зимском периоду m2 263.980.479 238.752.542 238.752.542 90,44 100,00 91.178.857,45 82.465.128,01 82.465.128,01 90,44 100,00 

  Чишћење снега и леда у зимском периоду m2 0 399.980 399.980   100,00 0,00 138.153,09 138.153,09   100,00 

  Прање у зимском периоду m2 33.658.773 48.526.460 48.526.460 144,17 100,00 26.620.723,57 69.125.942,27 69.125.942,27 259,67 100,00 

  Изнош. ком. отпада  са Аде Циганлије  m3 2.755 2.757 2.757 100,07 100,00 282.442,60 282.647,64 282.647,64 100,07 100,00 
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 ЧИП  

Обим услуге  Вредност услуге са ПДВ 

Јединица 

мере 

У јединици мере Индекс                        У динарима са ПДВ Индекс                       

Реализација           

2019 

Планирано 

2020 

Реализација 

2020 

Реализација 

2020/реализација 

2019 

Реализација 

2020/планирано 

2020 

Реализација 

2019 

Планирано            

2020 

Реализација                      

2020 

Реализација 

2020/реализација 

2019 

Реализација 

2020/планирано 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3.2 Ситуација бр. 6-непредвиђене услуге за март  
  

          33.150,11 47.891,09 47.891,09 144,47 100,00 

  

Непредвиђене услуге- Чишћење паркинг 

простора, саобраћајница и слободног простора 

око зграда 

m2   42.678 42.678   100,00 0,00 14.740,98 14.740,98   100,00 

  
Непредвиђене услуге- Чишћење улица које не 

могу бити обухваћене редовним програмом 
m2 95.976 95.976 95.976 100,00 100,00 33.150,11 33.150,11 33.150,11 100,00 100,00 

4 АПРИЛ 
  

          123.766.592,61 116.279.979,67 116.279.979,67 93,95 100,00 

4.1 Ситуација бр. 7-редовне услуге за април  
  

          123.717.313,36 116.233.573,10 116.233.573,10 93,95 100,00 

  Чишћење m2 250.763.691 195.152.566 195.152.566 77,82 100,00 86.613.778,87 67.405.696,30 67.405.696,30 77,82 100,00 

  Прање m2 58.916.197 43.128.605 43.128.605 73,20 100,00 36.810.839,89 48.532.619,21 48.532.619,21 131,84 100,00 

  Изнош. ком. отпада  са Аде Циганлије m3 2.855 2.880 2.880 100,88 100,00 292.694,60 295.257,60 295.257,60 100,88 100,00 

4.2 Ситуација бр. 8-непредвиђене услуге за април   
  

          49.279,25 46.406,56 46.406,56 94,17 100,00 

  

Непредвиђене услуге- Чишћење паркинг 

простора, саобраћајница и слободног простора 

око зграда  

m2 49.793 41.476 41.476 83,30 100,00 17.198,50 14.325,81 14.325,81 83,30 100,00 

  
Непредвиђене услуге- Чишћење улица које не 

могу бити обухваћене редовним програмом  
m2 92.880 92.880 92.880 100,00 100,00 32.080,75 32.080,75 32.080,75 100,00 100,00 

5 МАЈ 
  

          128.231.708,34 161.771.755,02 161.771.755,02 126,16 100,00 

5.1 Ситуација бр. 9-редовне услуге за мај  
  

          128.176.400,32 161.692.038,42 161.692.038,42 126,15 100,00 

  Чишћење m2 259.698.054 198.530.502 198.530.502 76,45 100,00 89.699.707,85 68.572.435,39 68.572.435,39 76,45 100,00 

  Прање m2 60.558.527 82.182.512 82.182.512 135,71 100,00 37.836.967,67 92.479.980,75 92.479.980,75 244,42 100,00 

  Изнош. ком. отпада  са Аде Циганлије  m3 6.240 6.239 6.239 99,98 100,00 639.724,80 639.622,28 639.622,28 99,98 100,00 

5.2 Ситуација бр. 10-непредвиђене услуге за мај  
  

          55.308,02 79.716,59 79.716,59 144,13 100,00 

  
Непредвиђене услуге- Прање паркинг простора 

саобраћајница и слободног простора око зграда 
m2 35.464,00         22.157,91 0,00   0,00   

  
Непредвиђене услуге- Чишћење улица које не 

могу бити обухваћене редовним програмом 
m2 95.976,00 230.795 230.795 240,47 100,00 33.150,11 79.716,59 79.716,59 240,47 100,00 

6 ЈУН 
  

          126.899.802,51 167.998.739,08 167.998.739,08 132,39 100,00 

6.1 Ситуација бр. 11-редовне услуге за јун 
  

          126.845.359,52 167.888.623,37 167.888.623,37 132,36 100,00 

  Чишћење m2 256.772.861 201.293.221 201.293.221 78,39 100,00 88.689.346,19 69.526.678,53 69.526.678,53 78,39 100,00 
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 ЧИП  

Обим услуге  Вредност услуге са ПДВ 

Јединица 

мере 

У јединици мере Индекс                        У динарима са ПДВ Индекс                       

Реализација           

2019 

Планирано 

2020 

Реализација 

2020 

Реализација 

2020/реализација 

2019 

Реализација 

2020/планирано 

2020 

Реализација 

2019 

Планирано            

2020 

Реализација                      

2020 

Реализација 

2020/реализација 

2019 

Реализација 

2020/планирано 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Прање m2 59.443.086 86.500.489 86.500.489 145,52 100,00 37.140.040,13 97.339.000,27 97.339.000,27 262,09 100,00 

  Изнош. ком. отпада  са Аде Циганлије  m3 9.910 9.978 9.978 100,69 100,00 1.015.973,20 1.022.944,56 1.022.944,56 100,69 100,00 

6.2 Ситуација бр. 12-непредвиђене услуге за јун 
  

          54.442,98 110.115,72 110.115,72 202,26 100,00 

  

Непредвиђене услуге- Чишћење паркинг 

простора, саобраћајница и слободног простора 

око зграда 

m2 64.743 

    

    22.362,23         

  
Непредвиђене услуге- Прање паркинг простора 

саобраћајница и слободног простора око зграда 
m2   16.845 16.845   100,00 0,00 18.955,68 18.955,68   100,00 

  
Непредвиђене услуге- Чишћење улица које не 

могу бити обухваћене редовним програмом 
m2 92.880 263.926 263.926 284,16 100,00 32.080,75 91.160,04 91.160,04 284,16 100,00 

7 ЈУЛ 
  

          132.660.821,08 167.632.420,33 167.632.420,33 126,36 100,00 

7.1 Ситуација бр. 13-редовне услуге за јул 
  

          132.606.942,60 167.527.194,56 167.527.194,56 126,33 100,00 

  Чишћење m2 267.508.136 204.671.157 204.671.157 76,51 100,00 92.397.310,17 70.693.417,63 70.693.417,63 76,51 100,00 

  Прање m2 62.717.622 85.141.022 85.141.022 135,75 100,00 39.185.970,23 95.809.192,06 95.809.192,06 244,50 100,00 

  Изнош. ком. отпада  са Аде Циганлије  m3 9.985 9.994 9.994 100,09 100,00 1.023.662,20 1.024.584,88 1.024.584,88 100,09 100,00 

7.2 Ситуација бр. 14-непредвиђене услуге за јул 
  

          53.878,48 105.225,76 105.225,76 195,30 100,00 

  

Непредвиђене услуге- Чишћење паркинг 

простора, саобраћајница и слободног простора 

око зграда 

m2   34.546 34.546   100,00 0,00 11.932,19 11.932,19   100,00 

  
Непредвиђене услуге- Прање паркинг простора 

саобраћајница и слободног простора око зграда 
m2 33.176       20.728,36         

  
Непредвиђене услуге- Чишћење улица које не 

могу бити обухваћене редовним програмом 
m2 95.976 270.103 270.103 281,43 100,00 33.150,11 93.293,58 93.293,58 281,43 100,00 

8 АВГУСТ 
  

          133.595.609,49 156.983.391,20 156.983.391,20 117,51 100,00 

8.1 Ситуација бр. 15-редовне услуге за август 
  

          132.560.630,65 156.890.097,62 156.890.097,62 118,35 100,00 

  Чишћење m2 269.460.838 204.627.214 204.627.214 75,94 100,00 93.071.773,45 70.678.239,72 70.678.239,72 75,94 100,00 

  Прање m2 61.553.347 75.701.560 75.701.560 122,99 100,00 38.458.531,21 85.186.965,47 85.186.965,47 221,50 100,00 

  Изнош. ком. отпада  са Аде Циганлије  m3 10.050 9.997 9.997 99,47 100,00 1.030.326,00 1.024.892,44 1.024.892,44 99,47 100,00 

8.2 Ситуација бр. 16-непредвиђене услуге за август 
  

          1.034.978,84 93.293,58 93.293,58 9,01 100,00 

  

Непредвиђене услуге- Чишћење паркинг 

простора, саобраћајница и слободног простора 

око зграда 

m2 37.550   

  

    12.969,77         
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 ЧИП  

Обим услуге  Вредност услуге са ПДВ 

Јединица 

мере 

У јединици мере Индекс                        У динарима са ПДВ Индекс                       

Реализација           

2019 

Планирано 

2020 

Реализација 

2020 

Реализација 

2020/реализација 

2019 

Реализација 

2020/планирано 

2020 

Реализација 

2019 

Планирано            

2020 

Реализација                      

2020 

Реализација 

2020/реализација 

2019 

Реализација 

2020/планирано 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  
Непредвиђене услуге- Чишћење улица које не 

могу бити обухваћене редовним програмом 
m2 95.976 270.103 270.103 281,43 100,00 33.150,11 93.293,58 93.293,58 281,43 100,00 

  

Хитне услуге - услуге по инспекцијском налогу 

и  Манифестације за које је град организатор 

или подржава дату манифестацију (“Белграде 

Беер Фест”) Чишћење 

m2 275.925 

    

    95.304,50         

  

Хитне услуге - услуге по инспекцијском налогу 

и  Манифестације за које је град организатор 

или подржава дату манифестацију (“Белграде 

Беер Фест”) Прање 

m2 232.322 

    

    145.154,79         

  

Хитне услуге - услуге по инспекцијском налогу 

и  Манифестације за које је град организатор 

или подржава дату манифестацију (“Белграде 

Беер Фест”) Уклањање отпада 

m3 560 

    

    748.399,68         

9 СЕПТЕМБАР 
  

          126.432.479,87 174.360.927,05 174.360.927,05 137,91 100,00 

9.1 Ситуација бр. 17-редовне услуге за септембар 
  

          126.383.929,39 174.259.229,55 174.259.229,55 137,88 100,00 

  Чишћење m2 254.820.159 199.290.279 199.290.279 78,21 100,00 88.014.882,92 68.834.862,37 68.834.862,37 78,21 100,00 

  Прање m2 60.558.527 93.211.913 93.211.913 153,92 100,00 37.836.967,67 104.891.365,70 104.891.365,70 277,22 100,00 

  Изнош. ком. отпада  са Аде Циганлије  m3 5.190 5.199 5.199 100,17 100,00 532.078,80 533.001,48 533.001,48 100,17 100,00 

9.2 
Ситуација бр. 18-непредвиђене услуге за 

септембар   
          48.550,48 101.697,50 101.697,50 209,47 100,00 

  

Непредвиђене услуге- Чишћење паркинг 

простора, саобраћајница и слободног простора 

око зграда 

m2   30.508 30.508   100,00 0,00 10.537,46 10.537,46   100,00 

  
Непредвиђене услуге- Прање паркинг простора 

саобраћајница и слободног простора око зграда 
m2 26.360       16.469,73         

  
Непредвиђене услуге- Чишћење улица које не 

могу бити обухваћене редовним програмом  
m2 92.880 263.926 263.926 284,16 100,00 32.080,75 91.160,04 91.160,04 284,16 100,00 

10 ОКТОБАР 
  

          134.666.740,64 117.364.293,42 117.364.293,42 87,15 100,00 

10.1 Ситуација бр. 19-редовне услуге за октобар 
  

          134.621.241,79 117.270.999,85 117.270.999,85 87,11 100,00 

  Чишћење m2 273.178.716 204.776.421 204.776.421 74,96 100,00 94.355.928,51 70.729.775,81 70.729.775,81 74,96 100,00 

  Прање m2 63.626.342 40.903.516 40.903.516 64,29 100,00 39.753.738,48 46.028.726,55 46.028.726,55 115,78 100,00 

  Изнош. ком. отпада  са Аде Циганлије  m3 4.990 4.999 4.999 100,18 100,00 511.574,80 512.497,48 512.497,48 100,18 100,00 

10.2 
Ситуација бр. 20-непредвиђене услуге за 

октобар   
          45.498,85 93.293,58 93.293,58 205,05 100,00 

  

Непредвиђене услуге- Чишћење паркинг 

простора, саобраћајница и слободног простора 

око зграда  

m2 35.752         12.348,74         
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 ЧИП  

Обим услуге  Вредност услуге са ПДВ 

Јединица 

мере 

У јединици мере Индекс                        У динарима са ПДВ Индекс                       

Реализација           

2019 

Планирано 

2020 

Реализација 

2020 

Реализација 

2020/реализација 

2019 

Реализација 

2020/планирано 

2020 

Реализација 

2019 

Планирано            

2020 

Реализација                      

2020 

Реализација 

2020/реализација 

2019 

Реализација 

2020/планирано 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  
Непредвиђене услуге- Чишћење улица које не 

могу бити обухваћене редовним програмом  
m2 95.976 270.103 270.103 281,43 100,00 33.150,11 93.293,58 93.293,58 281,43 100,00 

11 НОВЕМБАР 
  

          110.320.097,76 82.653.207,10 82.653.207,10 74,92 100,00 

11.1 Ситуација бр. 21-редовне услуге за новомбар 
  

          110.288.017,01 82.575.780,85 82.575.780,85 74,87 100,00 

  Чишћење (зимски период) од 16.11. до 30.11. m2 126.583.084 94.488.692 94.488.692 74,65 100,00 43.721.797,21 32.636.394,22 32.636.394,22 74,65 100,00 

  Прање (зимски период)  од 16.11. до 30.11. m2 
  

685.552 685.552   100,00 0,00 976.568,82 976.568,82   100,00 

  Чишћење од 01.11. до 15.11. m2 128.237.075 88.477.252 88.477.252 69,00 100,00 44.293.085,71 30.560.042,84 30.560.042,84 69,00 100,00 

  Прање од 01.11. до 15.11. m2 35.246.415 16.125.262 16.125.262 45,75 100,00 22.021.960,09 18.145.757,33 18.145.757,33 82,40 100,00 

  Изнош. ком. отпада  са Аде Циганлије  m3 2.450 2.507 2.507 102,33 100,00 251.174,00 257.017,64 257.017,64 102,33 100,00 

11.2 
Ситуација бр. 22-непредвиђене услуге за 

новембар   
          32.080,75 77.426,25 77.426,25 241,35 100,00 

  
Непредвиђене услуге- Прање паркинг простора 

саобраћајница и слободног простора око зграда 
m2           0,00 0,00 0,00     

  
Непредвиђене услуге- Чишћење улица које не 

могу бити обухваћене редовним програмом  
m2 92.880 224.164 224.164 241,35 100,00 32.080,75 77.426,25 77.426,25 241,35 100,00 

12 ДЕЦЕМБАР 
  

          101.604.132,95 47.418.907,68 47.418.907,68 46,67 100,00 

12.1 Ситуација бр. 24-редовне услуге за децембар 
  

          101.570.982,84 47.325.614,10 47.325.614,10 46,59 100,00 

  Чишћење у зимском периоду m2 245.520.827 136.275.982 136.275.982 55,50 100,00 84.802.893,65 47.069.724,18 47.069.724,18 55,50 100,00 

  Прање у зимском периоду m2 20.862.308       16.499.999,40         

  Изнош. ком. отпада  са Аде Циганлије  m3 2.615 2.496 2.496 95,45 100,00 268.089,80 255.889,92 255.889,92 95,45 100,00 

12.2 
Ситуација бр. 24-непредвиђене услуге за 

децембар   
        33.150,11 93.293,58 93.293,58 281,43 100,00 

  
Непредвиђене услуге- Чишћење улица које не 

могу бити обухваћене редовним програмом  
m2 95.976 270.103 270.103 281,43 100,00 33.150,11 93.293,58 93.293,58 281,43 100,00 

 

                                                                                                                           УКУПНО РЕДОВНЕ УСЛУГЕ  
1.454.562.622,78 1.598.954.443,28 1.598.954.443,28 109,93 100,00 

 

                     УКУПНО ХИТНЕ НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ 

  

1.503.410,02 912.521,71 912.521,71 60,70 100,00 

  

                                              УКУПНО ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

  

1.456.066.032,80 1.599.866.964,99 1.599.866.964,99 109,88 100,00 



Извештај о пословању ЈКП „Градска чистоћа“ Београд                                                   За период 01.01.2020. – 31.12.2020. године 

 

24 

 

➢ Планирани и остварени физички обим за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 

године услуге чишћење и прање јавних површина и обављање других 

неопходних активности пре, у току и након одржавања догађаја и 

манифестација од значаја за град Београд 

У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. год. Сектор „Оперативе“ је вршила разне услуге 

приликом манифестација у укупној вредности од 7.998.773 динара са ПДВ, колико је и 

планирано Уговорима (8.000.000 динара). 

➢ Планирани и остварени физички обим за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 

године услуге чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина 

јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења. 

Физички обим услуга чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене 

Р. бр. Опис  

Физички обим 2020. година 

Јединица 

мере 

Површина 

(третирана 

површина) 
1 2 3 4 

1 
Услуга чишћења (уклањања) графита са хемијским средствима за 

површине (плочице, пластика, метал, ПВЦ, алуминијум, челик)  
  1 

1.1 
Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од 
хемијских средстава попут маркера, спрејева и сл. 

m2 1 

2 
Услуга чишћења (уклањања) графита са хемијским средствима за 

површине (бетон, камен, холандска цигла, природни камен...)  
  2.330 

2.1 
Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од 

различитих типова фарби 
m2 1.260 

2.2 
Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од 

хемијских средстава попут маркера, спрејева и сл. 
m2 664 

2.3 

Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање упорних флека и 

преосталих сенки, које остављају различити типови спреја у боји и трајних 
маркера на различитим површинама 

m2 406 

3 Услуга наношења хемијског средства за заштиту од графита    1.444,50 

3.1 
Услуга наношења хемијског средства за импрегнацију површина са заштитним 

слојем против графита 
m2 1.444,50 

УКУПНО m2 3.775,50 

 

➢ Планирани и остварени физички обим за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 

године услуге чишћења снега и леда и посипања соли на стајалиштима јавног, 

градског превоза 

Физички обим услуга чишћења снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а 

Р. бр. Врста услуге 

Физички обим 2020. година 
Индекс 

(5/4) 
Јединица 

мере 

Површина  

План  Реализација 
1 2 3 4 5 6 

1 Чишћење снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а ручно  m2 976.215 31.306 3,21 

2 
Чишћење снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а - 

мултифункционалним машинама са раоником 
m2       

3 Посипање соли на стајалиштима ЈЛПП-а  m2 455.821 15.653 3,43 

4 Посипање калијумхлорида m2       
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➢ Приходи од делатности одржавање чистоће на јавним површинама 

 

Ред.бр. Структура прихода 

Реализација прихода 

2020. година 

У дин 
Структура 

% 

1 2 3 4 

II Одржавање чистоће на јавним површинама 1.470.220.361 100,00 

1 ЧИП 1.454.424.514 98,93 

1.1 Редовна услуга  1.453.594.948 98,87 

1.1.1 
Чишћење у зимском периоду од 1.1. до 31.3. и од 16.11. до 

31.12.  
304.705.776 20,73 

1.1.2 
Чишћење снега и леда у периоду од 1.1. до 31.3. и од 16.11. до 

31.12. 
125.594 0,01 

1.1.3 Прање у зимском периоду од 1.1. до 31.3. и од 16.11. до 31.12. 138.056.149 9,39 

1.1.4 Чишћење у периоду од 1.4. до 15.11. 470.001.044 31,97 

1.1.5 Прање у периоду од 1.4. до 15.11. 534.921.461 36,38 

1.1.6 Изнош. ком. отпада са Аде Циганлије од 01.01.2019. до 31.12. 5.784.924 0,39 

1.2 Непредвиђене услуге 829.565 0,06 

1.2.1 
Непредвиђене услуге- Чишћење паркинг простора, 

саобраћајница и слободног простора око зграда  
46.851 0,00 

1.2.2 
Непредвиђене услуге- Прање паркинг простора саобраћајница и 

слободног простора око зграда  
17.232 0,00 

1.2.3 
Непредвиђене услуге- Чишћење и прање улица које не могу 

бити обухваћене редовним програмом 
765.481 0,05 

1.2.4 

Хитне услуге - услуге по инспекцијском налогу и 

Манифестације за које је град организатор или подржава дату 

манифестацију (“Belgrade Beer fest”) 

  0,00 

2 Манифестације 6.734.828 0,46 

3 Графити 8.332.686 0,57 

4 Уклањање снега и леда са јавних површина 728.334 0,05 

 

У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је вршила 

1. редовне услуге и то: 1.1.1 чишћење јавних површина у  зимском периоду, 1.1.2 чишћење 

снега и леда, 1.1.3 прање јавних површина, 1.1.4 чишћење у периоду од 01.04 до 15.11., 1.1.5 

прање у периоду од 01.04 до 15.11 и 1.1.6 изношење комуналног отпада са Аде Циганлије, а 

у оквиру Програма на  непредвиђеним услугама, тачка 1.2.1. непредвиђене услуге - чишћење 

паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда, 1.2.2. Непредвиђене 

услуге - Прање паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда и тачка 

1.2.3. Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом. 

Укупно остварени приход од услуга одржавања чистоће на јавним површинама у 2020. 

години износи 1.470.220 хиљада динара. Укупно остварени приход од редовних услуга 

програма чишћења и прања износи 1.453.595 хиљада динара, укупни остварени приходи од 

непредвиђених услуга износе 830 хиљада динара, укупно остварени приходи од услуга 

чишћење и прање јавних површина и обављање других неопходних активности пре, у току 

и након одржавања догађаја и манифестација од значаја за град Београд износе 6.735 хиљада 

динара, укупно остварени приходи од услуга од услуга чишћења (уклањања) графита са 

објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог 

наношења износе 8.333 хиљада динара и укупно остварени приходи од услуга чишћења 

снега и леда и посипања соли на стајалиштима јавног, градског превоза износе 728 хиљада 

динара. 
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➢ Возила која су ангажована на делатности одржавање чистоће на јавним 

површинама план и реализација у 2020. години 

Врста услуге Врста механизације Инвентарски бр. Просечна исправност 

Чишћење Ауто-чистилица (велике) 39 21 

Чишћење Ауто-чистилица (мале) 11 6 

Чишћење Бродвеј 3 0 

Чишћење Трактор 3 2 

Прање Ауто-цистерна 62 39 

Прање Ауто-прскалица 16 8 

 

➢ Инвестициона улагања у 2020. години за делатност одржавање јавних површина    

и ефекти реализованих инвестиција 
1. Машина за прање под притиском 

2. Еко канте за рециклабилни отпад за пешачку зону 

3. Дувачи лишћа 

 

• Eфекти реализованих инвестиција у 2020. години 

Реализоване инвестиције у 

2020. години 

Број 

комада 
Ефекти реализованих инвестиција 

Машина за прање под 

притиском 

 

6 

Машина је намењена прању са хладном 

водом, ограниченог притиска и 

високог протока воде и намењена је 

чишћењу великих површина чиме се 

повећао ниво квалитета услуге 

чишћења јавних површина. 

Еко канте за рециклабилни 

отпад за пешачку зону 

 

11 

Постигнут виши квалитет и повећана 

ефикасност услуге чишће у пешачким 

зонама при пражњењу рециклажних 

сетова. 

Дувачи лишћа 30 

Квалитет услуге чишћења у условима 

појачаног опадања лишћа се побољшао и 

такође смањио се обим ангажовања 

радне снаге 

 

• Матрице Сектора „Оперативе“  са услугама које се извршавају, а још нису укључене 

за наплату (Сакупљање, транспорт и депоновање зеленог отпада, кабастог отпада, 

депонија поред контејнера, разног недефинисаног отпада, пражњење и уклањање 

ситног отпада из корпица и ђубријера и сл). 

 

У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године Сектор „Оперативе“ био је ангажован на 

пословима сакупљања, транспорта и депоновање зеленог отпада, кабастог отпада, депонија 

поред контејнера, разног недефинисаног отпада, пражњењу и уклањању ситног отпада из 
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корпица и ђубријера и слично. Просечно је дневно било ангажовано 75 комуналних радника,  

65 возачa транспортних возила и 5 возача грађевинске машине ("Wille"). У наведеном 

периоду уклоњено је 3.757 m³ шута из контејнера, 12.399 m³ шута, 5.089 m³ зеленог отпада, 

88.651 m³ кабастог отпада и 28.940 m³ осталог разног другог отпада. Уклоњено је 19.073 m³ 

разног комуналног отпада са дивљих депонија које су се налазиле у близини судова за 

одлагање  комуналног отпада. Испражњено је и одвезено 7.403 m³ разних отпадака из 

корпица и 83.382 m³ разних отпадака из ђубријера, које су постављене на јавним уређеним 

површинама. 

Напомињемо да су наведене услуге извршене, иако нису укључене за наплату. Потребно је 

у наредном периоду склопити уговор са надлежним секретаријатом како би наведене услуге 

биле обухваћене Програм одржавања. 

Неостварени, потенцијални годишњи приход по овом основу је око 200 милиона динара. 

У наредном периоду заједно са Оснивачем је потребно покренути разговоре са циљем 

могућег увођења нове услуге „пражњење и уклањање ситног отпада из корпица и 

ђубријера“, како на стајалиштима, тако и на фреквентнијим раскрсницама јер су нам 

трошкови огромни, а поменута услуга до сада није наплаћивана.   

➢ Ценовни ризик за услуге делатности чишћења и прања јавних површина 

У складу са израђеном матрицом Сектора „Оперативе“  која садржи цену коштања за услуге 

чишћења и прања јавних површина, у 2019. години су биле знатно потцењене цене услуга 

по m² чишћења и прања јавних површина, које су делимично нивелисане  кроз Програмом 

ЧиП 2020. године (услуге зимског 1,295 динара/m² и редовног прања 1,023 динара/m², 

донекле, мада не, колико нас стварно коштају те услуге) док за чишћење јавних површина 

је остала иста цена услуге (0,314 динара/m²).   

Цене услуга, првенствено прања јавних површина су након сагледавања цене коштања свих 

услуга биле економски неисплативе и сектор „Оперативе“ је захваљујући израђеним 

калкулацијама цене коштања сектора сматрао за нужним да се предложене цене уврсте у 

Програм ЧИП-а што је закључком Градоначелника и урађено. 

Промењене су цене услуга у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, које се односе на Програм 

чишћења и прања јавних површина за 2020. годину, и то: 

➢ Цена услуга за прање 1,023 дин /m2 без ПДВ, односно, 1,125 дин/m2 са ПДВ 

➢ Цена услуга зимског прања: 1,295 дин /m2 без ПДВ, односно,1,424 дин/m2 са ПДВ. 

Анализом трошкова услуге редовног прања као и трошкова прања јавних површина у 

зимском периоду, који на годишњем нивоу износе преко 622 милиона динара,  утврђено је 

да тада важеће цене од 0,719 дин/m² за зимско прање и 0,568дин/m² за редовно прање јавних 

површина, нису довољне да покрију ни 30% стварних трошкова пружања тих услуга.  

Како би се квалитет и интензитет прања јавних површина одржавао на планираном нивоу 

неопходно је било извршити корекцију цена услуге прања јавних површина на 1,295 дин/m² 

за зимско прање и 1,023 дин/m² за редовно прање јавних површина.  

На основу анализе (добијене из Пословног удружења комуналних предузећа „КОМДЕЛ“) о 

јединичним ценама  на чишћењу и прању јавних градских површина,  где је обухваћена 

већина градова у Републици Србији, утврђено је, да је цена услуга прања које примењује 

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, далеко испод нивоа цена истих у другим градовима у 

Републици Србији.              

Просечна цена услуге прања јавних површина у обухваћеним градовима у Републици 

Србији износи   2,179 дин/m².    

Јединичне цене на бази просечног норматива које би обезбедиле „просту репродукцију“ 

делатности услуга прања јавних површина (из поменуте анализе по удружењу „КОМДЕЛ“)  
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износе чак од 3,00 дин/m² до 4,331 дин/m² у зависности од структуре и конфигурације терена 

који се пере. 

У складу са наведеним, уз сагласност града повећане су  цене  услуга прања јавних површина 

и то тако што се цена без ПДВ, за зимско прање са 0,719 дин/m² повећава на 1,295 дин/m² и 

цена без ПДВ за редовно прање са 0,568 дин/m² повећава на 1,023 дин/m.  

Цене чишћења јавних површина, су и даље остале исте, односно 0,314 дин/m² , што је 28% 

мање од стварне цене коштања услуге, и свега трећина од просечне цене услуге чишћења 

јавних површина у Републици Србији која износи 0,962 дин/m² из анализе удружења 

„КОМДЕЛ“. 

 

Р.бр Опис услуге 
Цена 

коштања  

Усвојена цена Препоручене 

цене 

КОМДЕЛ 

(просек)  
 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1 
Чишћење у зимском периоду од 1.1. 

до 31.3. и од 16.11. до 31.12. 
0,401 0,314 0,314 0,962 

2 
Чишћење снега и леда у периоду од 

1.1. до 31.3. и од 16.11. до 31.12. 
7,012 0,314 0,314   

3 
Прање у зимском периоду од 1.1. до 

31.3. и од 16.11. до 31.12. 
2,423 0,719 1,295 2,179 

4 Чишћење у периоду од 1.4. до 15.11. 0,472 0,314 0,314 0,962 

5 Прање у периоду од 1.4. до 15.11. 2,256 0,568 1,023 2,179 

 

1.2.2.3.  Прочишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода 

➢ Кратак опис пословних активности везан за делатност прочишћавања и 

одвођења атмосферских и отпадних вода 

Прочишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода која је поверена ЈКП „Градска 

чистоћа“ Београд подразумева црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама што 

је одређено према номенклатури делатности на шифре: 

      37.00 - уклањање отпадних вода (пражњење и чишћење септичких јама и резервоара) 

Уз помоћ специјалних, вишенаменских возила, која истовремено празне јаме и одвозе 

фекалне материје, екипе ЈКП „Градска чистоћа“ у најкраћем могућем року излазе на терен 

и обављају ту услугу. Највише посла на одвозу и депоновању фекалних материја дешава се 

током пролећа и јесени када расте ниво подземних вода, па се и јаме много брже пуне. 

 

➢ Возила која су ангажована на делатности прочишћавања и одвођења 

атмосферских и отпадних вода у 2020. години 

Врста услуге Врста механизације Инвентарски бр. 
Просечна 

исправност 

Прочишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода 
Фекалне цистерне 13 5 
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➢ Проблеми Сектора „Оперативе“ везани за делатности прочишћавања и 

одвођења атмосферских и отпадних вода  у 2020. години 

Након усклађивања цена за правна и физичка лица, промет је доста опао на пољу физичких 

лица. Као велики проблем је тај да се након те одлуке појавило више приватних лица која 

нелегално врше услугу. 

Такође, због настале ситуације узроковане вирусом „COVID-19“, карантина током 2020. 

године у неким месецима је опала потражња за потребама чишћења и одвожење фекалних 

материја. 

➢ Приходи од делатности прочишћавања и одвођења атмосферских и отпадних 

вода у 2020. години 

Приходи од делатности прочишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода у периоду 

01.01.-31.12.2020. године износе 17.359.329 динара.  

Просечно је дневно ангажовано 4 возила за прочишћавање и одвођење атмосферских и 

отпадних вода. Направљено је 273 тура за физичка лица и 2.174 тура за правна лица. 

 

➢ Закључна разматрања везана за Сектор „Оперативе“ 

Од момента увођења ванредног стања од 15. марта 2020. године, на територији Републике 

Србије због пандемије изазаване вирусом „COVID-19“ Сектор „Оперативе“ је ставило у 

приправност све расположиве ресурсе. Запослени су били адекватно заштићени и 

примењиване су све мере прописане Законом о заштити становништва од заразних болести, 

Законом о јавном здрављу, као и друге мере које се налажу у складу са епидемиолошком 

ситуацијом и препорукама Владе Републике Србије. 

Сектор „Оперативе“ ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је са пуним капацитетима појачало 

услугу сакупљања и одвожења комуналног отпада на 11 градских општина, поготово на 

сабирним местима око домова здравља и болница.  

Такође, појачаним капацитетом се извршавала услуга чишћења и прања јавних површина, 

улажући веће напоре да се одржи ниво чистоће и са предузетим мерама предострожности 

на здравственој и превентивној заштити својих грађана.  

У сарадњи са Кризним штабом града Београда Директор предузећа је координирао свим 

акцијама које је сектор радио за време ванредног стања, као и након истог. Од најзначајних 

акција које је у датом тренутку била најсврсисходнија и преко потребна је дезинфекција 

јавних површина, како у непосредној близини здравствених установа, институција од 

значаја, тако и на свим јавним површинама које су обухваћена планом одржавања. Поред 

наведених, Сектор „Оперативе“ је био укључен  и у другим, ванредним пословима  и 

акцијама града Београда које су тада биле неопходне. Све остале, редовне  активности, као 

и обраћање посебне пажње на безбедност и здравља   запослених Сектор „Оперативе“ је 

урадио на најпрофесионалнији начин што је, на срећу свих запослених, резултирало и 

сребрном медаљом за заслуге у борби против вируса „COVID-19“ од стране Председника 

Републике. 
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1.3. СЕКТОР „ДЕПОНОВАЊА И РЕЦИКЛАЖЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА“ 
 

1.3.1. Oрганизационa структурa Сектора депоновања и рециклаже 

комуналног отпада за 2020. годину 

 
У циљу унапређења квалитета животне средине града Београда а кроз област прикупљања 

секундарних сировина до њихове саме прераде, у оквиру ЈКП „ Градска чистоћа “ Београд 

функционише и Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада.  

Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада састоји се из Службе рециклаже, 

Погона за прикупљање и промет секундарних сировина – погон „Отпад“ и Погона 

сакупљања секундарних сировина и експлоатације депонија – депонија „Винча“. 

 

Делатности које спроводи сектор су следеће: преузимање амбалажног отпада, продаја и 

откуп секундарних сировина од правних и физичких лица (папир, картон, ПЕТ амбалажа, 

алуминијумске лименке, отпадни метали, отпадни пнеуматици, стаклена амбалажа). 

Сектор врши и услуге ванредног одлагања и уништења комуналног отпада, неопасног и 

инертног отпада на телу депоније „Винча“. 

 

Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада у 2020. години има укупно 147 

запослених лица, и то:   
Сектор рециклажe- 

дирекција 

Служба 

рециклаже 
Погон Отпад Депонија Винча 

3 9 98 37 

Укупно:  147 

 

У оквиру организовања посла управљања отпадом,  ЈКП „Градска чистоћа“ Београд са 

крајњим корисницима потписује следеће врсте уговора: 

- Уговор о купопродаји секундарних сировина (откуп секундарних сировина односно 
продаја секундарних сировина) 

- Уговор о преузимању амбалажног отпада 

- Уговор о ванредним услугама 

- Уговор о пословно-техничкој сарадњи. 

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд у оквиру рециклажног дворишта на локацији „Ада Хуја“ – 

Вишњичка бр. 55б. има  

• постројење за селекцију отпада  

- сортирну линију за разврставање свих врста рециклабила из отпада 

сакупљеног примарном селекцијом са територија централних општина града 

Београда  

- линије за балирање разврстаног рециклабилног отпада са аутоматским 

пресама за балирање 

• постројење за млевење стакал. 

 

Прикупљање рециклабилног отпада на територији града Београда се врши из: 

- подземних рециклажних контејнера, 

- рециклажних острва (која се састоје од три рециклажна контејнера за ПЕТ, МЕТ и 

ПАПИР),  
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- пластичних ПВЦ типских канти за рециклабилни отпад од 240 литара,  

- еко-кеса од грађана, 

- рециклажних звона за одлагање стаклене амбалаже, 

- откупних центара - (погон за прикупљање и промет секундарних сировина – погон 

Ада Хуја, Цветкова пијаца – Звездара, Баново брдо - пијаца, Зелени венац – пијаца, 

Славујев венац – Чубурски парк)на којима се врши откуп рециклабила од грађана 

- преузимања амбалажног отпада директно  од правних субјеката и предузетника 

Транспорт рециклабилног отпада се врши путем  

- камиона за бочни утовар за контејнере од 3,2m³,  

- камиона за пражњење подземних контејнера,  

- великих смећара – пресе од 18 m³ и 22m³,  

- мини смећара носивости од 5 – 7m³ и 

-  отвореним транспортним  возилима.   

Транспорт рециклабила у оквиру Сектора Рециклаже и депоновања се обавља возилима који 

се искључиво предоређена за транспорт секундарнох сирова, чија је крајња дестинација 

погон „Отпад“ где се приступа сортирању прикупљених количина. Процес транспорт 

рециклабила је у потпуности одвојен од делатности одовоза комуналног отапада.  
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СЕКТОР ДЕПОНО  
 

 
  
 
 
   

  

 
    
 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извршни директор за 

послове рециклаже 

 

  Директор сектора 

 

Координатор сектора 

 

  Технички секретар 

СЕКТОР ДЕПОНОВАЊА И РЕЦИКЛАЖЕ 

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

- Управник погона  

- Шеф погона 

- Пословиђа 

- Референтекономско-финансијских послова 

- Референт набавке секундарних сировина 

- Робни књиговођа 

- Административни референт 

- Главни магационер на отпаду 

- Магационер на отпаду 

- Помоћник магационера– вагаџија 

- Возач комуналног возила –грајфериста 

- Возач комуналног возила аутоподизача 

- Возач специјалног возила за превоз смећа са 

дизалицом 

- Руковалац багера 

- Руковалац пресом 

- Тракториста – виљушкариста 

- Бравар 

- Комунални радник на промету секундарних 

сировина 

- Комунални радник на прикупљању и траспорту 

секундарних сировина 

- Курир 

- Комунални радник – возач специјалног возила 

 

 

- Руководилац службе                                 

рециклаже 
- Стручни сарадник 

рециклаже  

- Самостални референт 

рециклаже  

- Самостални референт 

праћења комуналног 

отпада 

- Виши самостални 

референт праћења 

комуналног отпада 

- Референт праћења 

комуналног отпада  

 

 

 

- Управник погона  

- Шеф погона 

- Главни пословођа  

- Пословођа  

- Контролор  

- Референт административних послова  

- Руковалац багера  

- Руковалац грађевинским машинама  

- Руковалац грађевинским машинама и 

грађ. механизацијом  

- Возач комуналног возила – сандучара 

транспортера: 

чија маса прелази 8.200 кг.  

чија маса не прелази 8.200 кг.  

- Возач комуналног возила 

аутоцистерне  

- Вагаџија – комунални радник  

- Комунални радник на експлоатацији 

депоније  

- Комунални радник на складиштењу и 

третману сек.сировина  

- Курир  

 

 

 

Служба рециклаже 

 

Погон сакупљања секундарних 

сировина и експлоатације 

депонија 

 

Погон за прикупљање и промет 

секундарних сировина 
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1.3.2. Активности Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада у 2020. 

години 

 
➢ Примарна сепарација отпада 

У циљу проширења обима примарне селекције рециклабилног отпада, Сектор депоновања 

и рециклаже комуналног отпада је у 2020. години поставио и поделио судове за одлагање 

рециклажног отпада на територији града Београда и то: 

1) грађанима са индивидуалним типом становања подељене су плаве канте за 

рециклабиле од 240 литара  

 

Преглед подељених плавих канти по општинама до краја 2020. године  
 

Ред.бр. Назив општине Број подељених канти 

1. Савски венац    33 

2. Земун                          11.370 

3. Правна лица  121 

         УКУПНО:                             11.524 

 

2) грађанима са колективним типом становања постављени су следећи судови за 

примарну селекцију рециклабила: рециклажна звона за стакло, рециклажна острва 

3,2 m³ за ПЕТ, МЕТ и папир, подземни контејнери за рециклабилни отпад 

 

Преглед постављених судова за одлагање рециклабилног отпада  

 

Ред.бр. Врста рециклажног суда 
2020. 

година 

Укупан број 

постављених 

судова 

1. 
Рециклажна острва (три типска контејнера од 

3,2m³) 
/ 97 

2. Рециклажна звона за одлагање стаклене амбалаже 188 310 

3. ПВЦ плаве канте од 240 литара 11.524 26.212 

4. Подземни контејнери (пренамена) 145 671 

 

У 2020. години постављено је укупно 188 рециклажних звона за одлагање стаклене 

амбалаже на више градских општина. Током године подељено је 11.524 плавих ПВЦ канти 

од 240 литара за одлагање комуналног отпада за делове града Београда где је заступљен 

систем сакупљања отпада путем индивидуалних канти. 

У 2020. години Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада извршио је пренамену 

укупно 145 постојећих подземних контејнера за комунални отпад у подземне рециклажне 

контејнере. 

 

У циљу проширења обима прикупљања рециклабилног отпада од стране правних субјеката 

у периоду до 31.12.2020. закључен је 1.751 уговор о преузимању амбалажног отпада.  
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Табела закључених уговора по врсти уговора до 2020. године  

Р.бр. Врста уговора 
Укупан број закључених 

уговора 

1. Купопродајни уговор - откуп 267 

2. Купопродајни уговори - продаја 35 

3. Уговор о ванредним услугама 305 

4. 

Уговор о ванредној услузи одлагања               

медицинског отпада 13 

5. Уговор о преузимању амбалажног отпада 1.751 

6. Уговор о пословно-техничкој сарадњи 7 

 Укупно: 2.378 

 

 

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд спроводи акцију „Еко кеса за чистији град“ на десет 

београдских општина. Сви заинтересовани грађани имају могућност да бесплатно преузму 

еко кесе на погонима ЈКП „Градска чистоћа“ Београд на територији општине којој 

припадају. Грађани који учествују у овој акцији, остварују попуст од 20% на рачуну 

Инфостан, ставка – одношење комуналног отпада.  

У 2020. години је укупно 9.671 корисник учествовао у акцији „Еко кеса за чистији град“. 

 
Преглед броја корисника по општинама који су преузели еко кесе и учествовали у акцији „Еко 

кесе за чистији град“ у 2020. години 

Погон/ 

Месец 

Стари 

град 
Звездара Палилула Врачар Вождовац 

Савски 

венац 
Чукарица Раковица 

Нови 

Београд 
Земун 

Укупно 

корисника 

Јануар 152 136 169 161 32 82 202 5 169 69 1.177 

Фебруар 77 71 134 69 10 53 213 269 121 461 1.478 

Март 103 134 212 85 53 92 323 212 279 398 1.891 

Април 21 76 5 27 35 3 34 39 3 55 298 

Мај 36 99 62 23 29 44 181 55 172 204 905 

Јун 54 94 47 38 23 20 87 45 96 195 699 

Јул 48 79 100 32 29 39 82 84 35 155 683 

Август 30 73 69 18 27 38 98 63 63 107 586 

Септембар 30 69 64 31 29 29 73 45 118 89 577 

Октобар 48 74 47 37 34 32 50 66 92 125 605 

Новембар 5 8 47 8 4 11 16 58 86 14 257 

Децембар 31 69 32 44 31 36 74 59 73 66 515 

УКУПНО 635 982 988 573 336 479 1.433 1.000 1.307 1.938 9.671 
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• Приказ улаза и излаза секундарних сировина за 2020. годину 

Редни 

бр. 

Назив секундарне 

сировине 

Почетно 

стање на 

дан 
01.01.2020

. (kg) 

УЛАЗ    

 01.01-31.12.2020. ИЗЛАЗ  
01.01-

31.12.2020. 

(kg) 

Пресорт. 

Отпис 
(kg) 

Стање на 
дан 

31.12.2020 

(kg) 
Физичка 

лица 

(kg) 

Правна 

лица 

(kg) 

Сакупљен

о  

(kg) 

Улаз 

укупно 

(kg) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Сортирани бели папир 0,00 16.116,80 60.631,00 90.232,20 166.980,00 166.980,00 0,00 0,00 

2 Отпадни папир и новине 12.551,00 56.211,10 93.838,00 475.419,90 625.469,00 638.020,00 0,00 0,00 

3 Kартон  2.259,00 53.503,60 422.828,00 465.623,40 941.955,00 938.780,00 5.434,00 0,00 

4 Отпадни лим 0,00 24.188,20 253.959,20 576.696,60 854.844,00 842.144,00 12.620,00 80,00 

5 Отпадни прохром 22,00 166,60 0,00 0,00 166,60 114,00 0,00 74,60 

6 Отпадни гус 0,00 0,00 198.463,00 397,00 198.860,00 198.860,00 0,00 0,00 

7 Бакар без примеса 19,00 7,00 3.161,50 206,00 3.374,50 3.393,50 0,00 0,00 

8 
Отпадни месинг без 

примеса 
102,00 7,00 780,00 0,00 787,00 889,00 0,00 0,00 

9 
Отпадни алуминијум без 

примеса 
3.107,00 1.132,80 51.275,00 10.173,20 62.581,00 65.688,00 0,00 0,00 

10 
Отпадни алуминијумски 

хладњаци 
58,00 36,00 10.861,00 569,00 11.466,00 11.524,00 0,00 0,00 

11 
Отпадне алуминијумске 

лименке 
2.642,20 21.596,30 1.382,40 8.728,10 31.706,80 34.310,00 0,00 39,00 

12 
Алуминијум са 

изолацијим 
1.143,00 210,00 2.230,00 0,00 2.440,00 1.100,00 1.353,00 1.130,00 

13 
Отпадно меко олово без 

примеса 
11,00 4,00 0,00 0,00 4,00 15,00 0,00 0,00 

14 
Отпадно акумулаторско 

олово 
0,00 35,00 0,00 6.170,00 6.205,00 2.800,00 0,00 3.405,00 

15 Истрошени пнеуматици 6.028,00 7.178,00 138.088,00 140.466,00 285.732,00 282.540,00 0,00 9.220,00 

16 
Отпадна чврста 

пластика 
0,00 99.243,80 1.160,00 102.505,20 202.909,00 202.874,00 0,00 35,00 

17 ПЕТ амбалажа 0,00 101.306,90 10.626,00 880.457,10 992.390,00 992.390,00 0,00 0,00 

18 
Отпадна мешана 

пластика, фолија-натур 
11.966,00 5.045,40 5.789,00 4.423,00 15.257,40 24.796,00 0,00 2.427,40 

19 
Отпадни бакарни 

хладњаци 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Кесе за смеће 11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.800,00 

21 

Отпадне конструкције 

електро мотора и 
контактора 

0,00 0,00 1.120,00 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00 0,00 

22 Бакар са изолацијом 6.351,00 72,40 4.777,00 0,00 4.849,40 3.060,00 1.360,00 6.780,40 

23 
Самлевена отпадна 
чврста пластика 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 ХДП боца 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 

Отп. матер.од челика 

настао сечењем дебљине 

до 3 mm 

0,00 0,00 17.480,00 0,00 17.480,00 17.480,00 0,00 0,00 

26 
Отпадно гвожђе 
дебљине 3-5 mm 

7.748,00 1.388,00 305.633,00 258.559,00 565.580,00 552.928,00 20.400,00 0,00 

27 
Отпадно гвожђе 

дебљине преко 5 mm 
0,00 379,00 476.327,00 223.204,00 699.910,00 699.910,00 0,00 0,00 

28 
Отп.матер.од челика 
настао сечењем дебљине  

3-6 mm 

0,00 0,00 47.200,00 0,00 47.200,00 47.200,00 0,00 0,00 

29 Отпадни точкићи 0,00 0,00 0,00 33.896,00 33.896,00 33.896,00 0,00 0,00 

30 
Отпадна мешана 

пластика микс 
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
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Редни 
бр. 

Назив секундарне 
сировине 

Почетно 
стање на 

дан 

01.01.2020
. (kg) 

УЛАЗ    

 01.01-31.12.2020. ИЗЛАЗ  

01.01-
31.12.2020. 

(kg) 

Пресорт. 

Отпис 

(kg) 

Стање на 

дан 
31.12.2020 

(kg) 
Физичка 

лица 

(kg) 

Правна 

лица 

(kg) 

Сакупљен

о  

(kg) 

Улаз 

укупно 

(kg) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 
Композитна амбалажа, 

отпадни, тетрапак 
83,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,20 

32 
Отпадне предизоловане 
цеви 

0,00 0,00 6.860,00 0,00 6.860,00 6.860,00 0,00 0,00 

33 Стаклена амбалажа 25.833,00 2.957,80 12.709,00 164.302,20 179.969,00 205.602,00 0,00 200,00 

34 Текстилни отпад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 
Отпадни бакарно-

месингани хладњаци 
0,00  0,00 4.600,00  0,00 4.600,00 4.600,00 0,00 0,00 

36 
Чепови са амбалажног 
отпада 

738,30 345,00 0,00 24,20 369,20 260,00 750,00 97,50 

37 
Електронски и 

електрични отпад 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 Тролни вод 0,00 0,00 12.798,00 0,00 12.798,00 12.798,00 0,00 0,00 

39 Шине 0,00 0,00 505.209,00 0,00 505.209,00 505.209,00 0,00 0,00 

40 Шасије возила 0,00 0,00 292.870,00 0,00 292.870,00 292.870,00 0,00 0,00 

У К У П Н О: 92.561,70       
6.775.837,9

0 
6.791.010,50 41.917,00 35.472,10 

 

 

У 2020. години од физичких лица откупљено је укупно 391 тона секундарних сировина, од 

правних лица укупно је сакупљено 2.943 тона, док укупна количина сакупљених 

секундарних сировина сировине на основу Уговора о преузимању амбалажног отпада  

износи 3.442 тона. Од укупне количине секунарних сировина ПЕТ амбалажа  износи 992 

тона што чини 14,51% укупно сакупљених секундарних сировина, отпадни лим 842 тона 

што чини 12,32% укупно сакупљених секундарних сировина, картон 939 тона што чини 

13,76%, отпадно гвожђе 1.253 тона што чини 18,33% укупно сакупљених секундарних 

сировина. 

Укупна количина  прикупљених чистих секундарних сировина са сортирних линија у 2020. 

години износи 2.357 тона.  

Укупан проценат рециклабила у односу на укупно прикупљени комунални отпад у 2020. 

години износи 2,13%. 

 

Табела процентуалног учешћа рециклабила у комуналном отпаду за 2020. годину 

 

Процентуално учешће рециклабила у комуналном отпаду        

СЕКУНДАРНА СИРОВИНА 
УКУПНО 

% 
кг 

1 2 3 

Сортирани бели папир 166.980,00 0,035% 

Отпадни папир и новине 638.020,00 0,133% 

Картон  938.780,00 0,195% 

Картон и отп. пап. прик. руч.одаб на  деп. Винча 0,00 0,000% 

Отпадно гвожђе дебљине 3-5 мм 552.928,00 0,115% 

Отпадно гвожђе дебљине преко 5 мм 699.910,00 0,145% 

Отпадни лим 842.144,00 0,175% 

Отпадни прохром 114,00 0,000% 

Отпадни точкићи 33.896,00 0,007% 
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Процентуално учешће рециклабила у комуналном отпаду  

Отпадни гус 198.860,00 0,041% 

Бакар без примеса 3.393,50 0,001% 

Отпдни бакарни хладњаци 0,00 0,000% 

Отпадни месинг без примеса 889,00 0,000% 

Отпадни алуминијум без примеса 65.688,00 0,014% 

Отпадни алуминијумски хладњаци 11.524,00 0,002% 

Отпадне алуминијумске лименке 34.310,00 0,007% 

Отпадно меко олово без примеса 15,00 0,000% 

Отпадно акумулаторско олово 6.205,00 0,001% 

Истрошени пнеуматици 291.760,00 0,061% 

Отпадна чврста пластика 202.874,00 0,042% 

ПЕТ амбалажа Ада Хуја 299.710,00 0,062% 

ПЕТ амбалажа прику. ручним одабиром на деп Винча 692.680,00 0,144% 

Отпадна мешана пластика,фолија-натур 27.223,40 0,006% 

ХДП боца 0,00 0,000% 

Чепови са амбалажног отпада 260,00 0,000% 

Самлевена отпадна чврста пластика 0,00 0,000% 

Отпадна мешана пластика микс 0,00 0,000% 

Отпадна мешана пластика,фолија Деп. Винча 0,00 0,000% 

Композитна амбалажа, отпадни, тетрапак 0,00 0,000% 

Стаклена амбалажа Ада Хуја 205.802,00 0,043% 

Отпдни бакарно-месингани хладњаци 4.600,00 0,001% 

Отп.матер.од челика настао сечењем дебљине  до 3 мм 17.480,00 0,004% 

Отп.матер.од челика настао сечењем дебљине  3-6 мм 47.200,00 0,010% 

Отпадне конструкције електро мотора и контактора 1.120,00 0,000% 

Отпадне предизоловане цеви 6.860,00 0,001% 

Алуминијум са изолацијом 2.230,00 0,000% 

Бакар са изолацијом 9.840,40 0,002% 

Стаклене амб.  прик. руч .одаб на  деп. Винча 0,00 0,000% 

Отпадно јестиво уље од пржења 0,00 0,000% 

Текстилни отпад 0,00 0,000% 

Електронски и електрични отпад 0,00 0,000% 

Шине 505.209,00 0,105% 

Тролни вод 12.798,00 0,003% 

Шасије возила 292.870,00 0,061% 

РДФ - сагорљиви и др. мешани отпад 21.020,00 0,004% 

Сагорљиви и др.мешани амбалажни отпад 2.378.960,00 0,494% 

УКУПНО: 9.214.153,30 1,916%    
   

 

Табеларни приказ прерађених секундарних сировина која су остала на стању 

31.12.2020. 

 

СЕКУНДАРНА СИРОВИНА 
Koличина 

(кг) 
% 

Картон - бале 7.000 0,001% 

Отпадни папир и новине - бале 860 0,000% 

ПЕТ амбалажа Ада Хуја - бале 1.760 0,000% 

Сагорљиви и др.мешани амбалажни отпад - бале 40.500 0,008% 

Сортирани бели папир - бале 660 0,000% 

Отпадне алуминијумске лименке - бале 160 0,000% 

Мешани отпад из наших судова 985.000 0,205% 

УКУПНО: 1.035.940 0,214% 
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➢ Депонија „Винча“ 

Депонија Винча се простире на површини око 70 хектара. Тело депоније је подељено на 

више истоварних места (комуналног отпада, кабастог отпада, земље, шута). 

На депонији раде извршиоци из више сектора и служби: сектор депоновања и рециклаже 

комуналног отпада, одржавање, обезбеђење, комерцијала (магацинско пословање).  

Укупна ангажованост свих грађевинских машина за 2020. годину износи 14.036 мото сати 

и у току тих радних сати потрошено је укупно 417.124 литара горива.  

Поред стално запослених извршилаца на телу депоније, раде и сакупљачи секундарних 

сировина са којима ЈКП „Градска чистоћа“ Београд поседује закључене уговоре (укупно 

10), који сакупљају секундарне сировине (ручним одабиром – секундарна селекција). 

У току године на депонију „Винча“ је укупно довежено 214.781 тура отпада од чега су 

возила  ЈКП „Градска чистоћа“ Београд довезла 96.600 туре, а трећа лица 114.243 тура, 

разног отпада у количини од 1.993.318.410 kg, што у просеку износи 5.461.146 kg дневно. 

Од тога комунални отпад је 587.535.500 kg, сува и влажна земља 1.114.354.730 kg, шут са 

грађевинским отпадом 277.775.220 kg. 

• Приказ количина отпада на депонији "Винча" 2020. година 

Ред. 

бр. 
Опис Врста робе Број тура 

Количина 

кг структура % 

I ЈКП "Градска чистоћа"   96.600 542.545.920 26,77 

1   Кабасто смеће 481 2.054.780 0,10 

2   Транспорт - смеће 18.883 59.252.460 2,92 

3   Смеће - Градска чистоћа 77.236 481.238.680 23,75 

II Трећа лица   114.243 1.450.772.490 71,60 

1   Комунални отпад 22.246 44.957.020 2,22 

2   Грађевински отпад 5.481 25.312.540 1,25 

3   Шут 36.141 277.775.220 13,71 

4   Сува земља 35.582 763.937.230 37,70 

5   Влажна земља 13.433 334.923.960 16,53 

6   Земља - већи % воде 8 189.480 0,01 

7   Уништење робе 846 3.484.800 0,17 

8   Медицински отпад 323 172.100 0,01 

9   Индустријски отпад 7 11.860 0,00 

10   Депоновање отпада 8 8.280 0,00 

11   Услужно мерење 168  0,00  

III Без надокнаде   3.938 32.977.520 1,63 

1   Водовод - комунални от. 20 32.560 0,00 

2   Водовод - чист шут 1.246 9.320.160 0,46 

3   Водовод - сува земља 653 6.062.460 0,30 

4   Водовод - влажна земља 1.012 9.241.600 0,46 

5   Барајево 895 8.131.520 0,40 

6   Рето има наде 112 189.220 0,01 

Укупно 214.781 2.026.295.930 100,00 
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➢ Приход од депоновања и рециклаже комуналног отпада 

 

Ред. бр. Структура прихода 
Приходи 2020. година  

Остварење Структура % 

1 Депоновање 145.894.914,45 60,60 

1.1 Депонија Винча ванредне услуге 31.120.820,18 12,92 

1.2 Уништење 18.075.050,00 7,50 

1.3 Депоније за одлагање земље и шута 77.083.963,87 32,00 

1.4 Остале ванредне услуге 19.615.080,40 8,18 

2 Рециклажа и депоновање 94.975.777,79 39,40 

2.1 Приходи од продаје секундарних сировина 71.953.302,82 29,87 

2.2 
Роба у транзиту (шине, шасије и тролни 

водови) 
16.874.169,00 7,00 

2.3 РДФ - Сагорљиви и други мешани отпад 289.882,47 0,12 

2.4 Надокнаде 5.858.423,50 2,41 

У К У П Н О 240.870.692,24 100 

 

Укупно остварен приход Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада у 2020. 

години износи 240.870.692,24 динара.  

Приходи од депоновања у 2020. години износе 145.895 хиљада динара, што чини 60,60% од 

прихода овог сектора, од тога: 

- приходи депонија Винча за ванредне услуге износе 31.121 хиљада динара, 

- приходи од уништење износе 18.075 хиљада динара, 

- приходи од депонија за одлагање земље и шута износе 77.084 хиљада динара, 

- приходи од осталих ванредних услуга износе 19.615 хиљада динара. 

Приходи рециклаже износе 94.976 хиљада динара, што чини 39,40% од прихода овог 

сектора, од тога: 

- приходи од продаје секундарних сировина износе 71.953 хиљада динара, 

- приходи од робе у транзиту 16.874 хиљада динара,  

- приходи од сагорљивог и другог мешаног отпада 290 хиљада динара, 
- накнаде (субвенције) за секундарне сировине прикупљене од амбалажног отпада 

износе 5.859 хиљада динара. 
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➢ Преглед директних трошкова Сектора рециклажа за период 01.01.-31.12.2020. године 
 

Ред. 

Бр. 
Трошкови Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар У К У П Н О 

I 

Набавна 

вредност продате 

робе 

781.079,61 564.827,77 2.265.543,48 3.346.987,16 1.266.451,34 7.063.844,71 5.985.408,88 6.136.186,02 2.541.765,77 4.383.012,28 4.482.899,89 2.664.783,49 41.482.790,40 

II 

Трошкови зарада 

и остали месечни 

трошак 

запослених  

+ ЛЗС за 

запослене 

17.160.845,20 17.056.656,17 17.376.297,74 16.643.099,21 17.297.107,96 17.408.017,27 18.442.941,87 17.035.998,40 17.175.150,74 16.423.762,17 13.584.274,84 16.163.907,00 201.768.058,59 

III 

Трошкови 

техничких 

капацитета 

12.251.463,28 12.697.325,52 11.863.602,75 11.111.833,28 10.743.138,30 14.384.362,28 10.976.490,41 12.484.905,62 13.814.335,33 17.078.354,67 14.225.632,09 13.068.055,54 154.699.499,08 

1 
Трошкови 

резевних делова 
1.933.233,10 611.909,25 647.610,00 947.920,69 228.775,00 660.548,97 272.158,17 626.698,46 1.193.633,32 835.355,00 569.382,33 300.600,23 8.827.824,52 

2 Ауто гуме  208.720,00 340.972,00 94.720,00 9.520,00 15.950,00 123.970,22 50.253,22 0,00 211.664,62 305.830,00 12.706,80 64.200,00 1.438.506,86 

3 
Трошкови осталог 

материјала  
71.425,66 29.419,66 389.316,57 197.379,50 31.106,00 2.768.246,34 382.047,95 170.872,67 610.663,77 2.737.114,00 1.248.484,46 160.613,00 8.796.689,58 

4 
Трошкови горива 

и енергије 
5.737.322,96 6.554.402,29 5.877.610,97 5.423.767,58 6.009.065,00 6.043.503,20 5.521.551,19 5.315.533,40 5.270.386,53 8.228.674,58 7.676.343,41 7.731.083,74 75.389.244,85 

5 

Трошкови делова 

са расходованих 

возила 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

Трошкови 

екстерних услуга 

(одржавање 

возила од стране 

трећих лица) 

6.500,00 808.599,45 537.462,24 98.290,00 32.000,00 411.100,00 365.080,79 1.844.638,00 2.147.760,50 481.707,00 183.570,00 440.076,23 7.356.784,21 

7 Трошкови ГПС-а 67.542,80 68.225,00 68.225,00 68.225,00 68.225,00 68.225,00 68.225,00 68.225,00 68.225,00 68.225,00 68.225,00 68.225,00 818.017,80 

8 
Трошкови 

амортизације  
4.019.577,29 4.019.577,29 4.019.577,29 4.065.799,51 4.065.799,51 4.065.799,51 4.065.799,51 4.065.799,51 4.065.799,51 4.065.799,51 4.065.799,51 4.065.799,51 48.650.927,44 

9 

Трошкови 

техничког 

прегледа 

5.700,00 23.900,00 8.700,00 33.600,00 20.500,00 28.000,00 20.300,00 77.300,00 12.500,00 65.000,00 14.000,00 13.300,00 322.800,00 

10 

Остали трошкови 

при регистрацији 

возила 

8.435,22 15.350,00 19.789,18 19.583,08 7.061,74 7.053,00 8.277,00 29.086,00 14.225,00 11.270,00 5.856,00 8.815,00 154.801,23 

11 

Премија 

осигурања 

имовине 

15.937,00 39.558,00 14.847,75 71.717,00 89.299,00 32.559,00 44.075,00 109.400,00 36.694,50 94.067,00 201.683,00 32.560,25 782.397,50 

12 
Премија каско 

осигурања 
168.862,58 168.862,58 168.862,58 168.862,58 168.862,58 168.862,58 168.862,58 168.862,58 168.862,58 168.862,58 168.862,58 168.862,58 2.026.351,00 

13 
Регистрационе 

таксе 
8.206,67 16.550,00 16.881,18 7.168,33 6.494,46 6.494,46 9.860,00 8.490,00 13.920,00 16.450,00 10.719,00 13.920,00 135.154,10 
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Ред. 

Бр. 
Трошкови Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар У К У П Н О 

14 

Трошкови закупа-

оперативни 

лизинг 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV 

Амортизација 

опреме за 

комунални отпад 

3.477.544,17 3.477.544,17 3.477.544,17 3.477.544,17 3.477.544,17 3.477.544,17 3.477.544,17 3.477.544,17 3.477.544,17 3.477.544,17 3.477.544,17 3.477.544,17 41.730.530,04 

1 

Амортизација 

(контејнери, 

канте, прес 

контејнери) 

3.477.544,17 3.477.544,17 3.477.544,17 3.477.544,17 3.477.544,17 3.477.544,17 3.477.544,17 3.477.544,17 3.477.544,17 3.477.544,17 3.477.544,17 3.477.544,17 41.730.530,04 

V 
Остали 

трошкови 
952.398,46 923.828,60 905.790,69 737.471,68 742.291,18 672.931,63 696.719,40 746.868,20 782.911,54 831.459,69 1.113.352,71 1.344.777,22 10.450.801,00 

1 
Електрична 

енергија 
704.020,00 583.592,00 597.190,09 463.010,68 359.283,00 349.012,58 353.769,16 408.566,00 491.679,29 551.826,45 751.536,06 979.320,80 6.592.806,11 

2 Вода 151.705,42 246.351,51 199.497,01 156.357,26 256.199,94 218.545,96 211.168,00 218.545,96 173.623,01 157.839,00 245.755,18 245.755,18 2.481.343,43 

3 Телефон 5.163,09 5.163,09 5.163,09 5.163,09 5.163,09 5.163,09 5.163,09 5.163,09 5.163,09 5.163,09 5.163,09 5.163,09 61.957,08 

4 Интернет 52.009,15 52.009,15 52.009,15 52.009,15 52.009,15 52.009,15 52.009,15 52.009,15 52.009,15 52.009,15 52.009,15 52.009,15 624.109,80 

5 
Трошак паљене 

жице 
39.500,80 48.200,00 63.418,50 60.931,50 69.636,00 59.688,00 74.610,00 62.584,00 60.437,00 64.622,00 58.889,23 62.529,00 725.046,03 

 У К У П Н О 34.623.330,72 34.720.182,24 35.888.778,84 35.316.935,50 33.526.532,95 43.006.700,06 39.579.104,73 39.881.502,41 37.791.707,55 42.194.132,98 36.883.703,71 36.719.067,42 450.131.679,11 
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Укупни  трошкови  Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада у 2020. години 

износе 450.132 хиљада динара. Структура трошкова  је следећа: 

- набавна вредност продате робе 41.483 хиљада динара, што чини 9,21% трошка овог 

сектора, 

- трошкови зарада и остали месечни трошак запослених 201.768 хиљада динара, што 

чини 44,82% трошка овог сектора, 
- трошак техничких капацитета 154.699 хиљада динара, што чини 34,37% трошка овог 

сектора, 

- амортизација опреме за комунални отпад 41.731 хиљада динара, што чини 9,27% 

трошка овог сектора, 

- остали трошкови 10.451 хиљада динара што чини 2,33% трошка овог сектора. 

 

➢ Уговор о јавно приватном партнерству за депонију „Винча“ 

У складу са прелазним периодом преузимања депоније „Винча“ од стране Јавног приватног 

партнера „Бео Чиста Енергија“ д.о.о, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд и даље управља старим 

делом депоније уз поштовање протокола о сарадњи.  

У фебруару 2020. године ЈКП „Градска чистоћа“ Београд у сарадњи са ЈКП „Београд пут“, 

извршила је радове на уређењу приступног пута на делу тела депоније Винча и тиме су 

створени услови за одвојено одлагање грађевинског шута и земље од комуналног отпада, 

које је предложена од стране „Беочиста енергија“ д.о.о. Процес одлагања поменутог отпада 

се несметано одвија како су отклоњене све препреке за одлагање истог , док се интензивно 

ради на изналажену нових локација за одлагање инертног и грађевинског отпада на 

територији града Београда. 

Очекивани датум почетка привремених услуга је 01.07.2021. године. ЈКП „Градска чистоћа“ 

Београд ће управљати депонијом све до датума почетка привремених услуга, а непосредно 

пред предају депоније Винча приватном партнеру и има обавезу да уклони све објекте на 

локацији депоније Винча. План је да се изврши прелокација монтажног објекта управне 

зграде и објекта кухиње. Остали објекти и инфраструктура која се налази на депонији се 

морају расходовати и искњижити из пословних књига, што ће имати  утицај на финансијски 

резултат предузећа. 

Имајући у виду тренутне капацитете за одлагање инертног и грађевинског отпада на 

локацији депонији „Винча“, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд се сусреће са проблемом 

прихвата и функционисања на дневном нивоу, у погледу попуњености капацитета тела 

депоније. 

➢ Изазови и проблеми везани за делатност Сектора депоновања и рециклаже 

комуналноготпада у 2020. години, као и стратегије за управљање пословним 

ризицима  

Услед настале епидемиолошке ситуације, проузроковане вирусом „COVID-19“, а имајући у 

виду да велики број правних лица са којима имамо закључене Уговоре није пословао, или је 

имао ограничено радно време, количина прикупљених рециклабила у 2020. години није на 

планираном нивоу. Услед новонастале ситуације дошло је и до ограничења тржишта и пада 

цена секундарних сировина што се директно одразило на приход од продаје истих.  
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Немогућност процене окончања епидемиолошке ситуације може довести до знатног утицаја 

на реализацију предвиђених планова Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада 

и у наредном периоду. Сектор предузима све неопходне радње и кораке како би одступања 

од плана била минимална. 

Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада наставља активности у циљу заштите 

животне средине и проширења примарне селекције кроз поделу плавих канти за одлагање 

рециклабила у насељима са индивидуалним типом становања, еко – кеса за грађане у 

колективном типу становања, као и постављање рециклажних судова на територији града 

Београда.  

➢ Информације о улагањима у циљу заштите животне средине, као и корацима 

који су предузети у циљу очувања животне средине 

Последњих година ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је имплементирала пројекте на пољу 

рециклаже ради истицања примарне сепарација у односу на секундарну, чиме неминовно 

долази до смањења количина отпада као и броја „дивљих“ депонија, које су једне од 

највећих загађивача животне средине. 

У циљу заштите животне средине и смањења емисије штетних гасова, очувања природних 

ресурса и загађења ваздуха Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада у наредних 

пет година планира сукцесивну замену/прелазак возила са постојећих дизел мотора на 

моторе са погоном на гас или електрична возила. Под сукцесивном заменом, подразумева 

се набавка возила, као и пропорционални расход постојећих, првенствено старијих од 7 

година, који су једни од највећих загађивача у граду. Сектор депоновања и рециклаже 

комуналног отпада ће се првенствено базирати на набавке возила на CNG погон, док би се 

возила на електрични погон користила за пешачке зоне и њене непосредне близине. Предлог 

плана набавке умногоме зависи и од финансијских средстава оснивача предузећа, који је 

спреман да нашу околину у којој живимо доведе у стање које је опште прихваћено на свим 

нивоима привреде и становништва који у њему живе. 

У циљу заштите животне средине, Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада, 

спровео је низ активности кроз примарну и секундарну селекцију, како би се смањила 

количина комуналног отпада који се одлаже на депонију Винча. 

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је у септембру месецу 2020. године прибавила Дозволу за 

складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада за локацију Аутобаза, Милана 

Топлице бр.1, бр. V-04 број: 501.6-19/2020. 

Прибављена је и нова Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на 

подручју града Београда бр. V-04 број: 5016-24/2020 од 18.12.2020. године којом ЈКП 

„Градска чистоћа“ Београд започиње нови циклус активности који се односи на преузимање 

опасног отпада од стране правних субјеката и грађанства. 

У складу са прелазним периодом преузимања депоније „Винча“ од стране Јавног приватног 

партнера „Бео Чиста Енергија“ д.о.о, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд и даље управља старим 

делом депоније уз поштовање протокола о сарадњи, док је интензивно радила на 

изналажењу нових локација за одлагање инертног и грађевинског отпада на територији 

града Београда. На захтев Предузећа, а уз сагласност Секретаријата за заштиту животне 

средине, дефинисане су нове локације за будуће депоније и то – локација „Рева“ КО Крњача 

за коју је прибављена привремена грађевинска дозвола бр.инт. IX -20 бр. 351.73-4/2020 од 

12.01.2021. године, као и локација „Умка“ КО Чукарица која је планирана за експлоатацију 

у будућем периоду. 
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Тренутно је току припрема земљишта за изградњу мобилног постројења у складу са 

условима које су одобриле надлежне институције. Прибављена је Дозвола којом се одобрава 

инвеститору граду Београду, за потребе ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, изградња 

приступне саобраћајнице, платоа и сепарација агрегата. У току је поступак одлучивања о 

давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења 

за третман, односно складиштење и поновно искоришћење нропасног отпада на локацији 

„Рева“ испред Секретаријата за заштиту животне средине, а услови свих надлежних 

субјеката су прибављени.  

Локација „Рева“ је покривена Планом детаљне регулације привредне зоне између 

саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава, ГО Палилула („Сл.гласник града Београда“ 

бр.124/18) усвојеном на Скупштини града Београда у децембру 2018. године. План предвиђа 

саобраћајнице, привредно-комерцијалне делатности на већем делу. Привођење земљишта 

намени подразумева насипање терена до потребне коте у циљу заштите од плављења, затим 

изградња саобраћајница и комуналне инфраструктуре и то фазно. Комплетно ангажовање 

на терену је у сврху привођења земљишта намени по важећем Урбанистичком плану. 

У наредних пет година планирана је и изградња рециклажних центара са трансфер 

станицама, које ће омогућити ефикасније и брже обављање посла, али и утицати на очување 

и заштиту животне средине. 

Изградњом рециклажних центара са трансфер станицама ефикасније ће се вршити 

секундарна селекција отпада, повећаће се проценат издвојених секундарних сировина из 

комуналног отпада, а самим тим, смањити количина комуналног отпада која се одлаже на 

градској депонији у Винчи. Такође, рециклажни центри утичу и на олакшавање транспорта, 

тачније на дужину пређених километара наменских возила, а самим тим и на смањење 

штетних издувних гасова. 

Изградњом рециклажних центара са трансфер станицама и изградњом нових локација за 

депоновање грађевинског отпада, шута и земље створиће се услови за третман и одлагање 

тог отпада на местима у близини његовог настанка. Тиме се смањује негативан утицај на 

животну средину који настаје услед емисије штетних гасова током транспорта истог. 

Отварањем нових депонија за наведене врсте отпада стварају се услови за третман и 

одлагање на местима у близини на којима отпад настаје. 

 
➢ Извештај о возилима и расположивости возног парка Сектора депоновања и 

рециклажа комуналног отпада у 2020. години 

Редни број 
Класификација возила по погонима 

Погон Назив возила Број возила 

I Погон "Отпад"   54 

1   Возила за одвожење смећа  8 

2   Грајфери 5 

3   Лаки транспорт 9 

4   Подизачи 13 

5   Грађевинска механизација 3 

6   Рол кипери 12 

7   Путничко возило 4 

II Депонија "Винча"   8 

1   Транспорт 1 

2   Рол кипери 1 

3   Грађевинска механизација 5 

4   Трактори 1 

Укупно 62 
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➢ Инвестициона улагања за 2020. годину – Сектор депоновања и рециклаже 

комуналног отпада 

 

Инвестиције покренуте у 2019. години а реализоване у 2020. години 

 

Покренуте и реализоване инвестиције у 2020. години 
Ред. 

бр. 
Назив инвестиционог улагања 

Планирани 

износ 

Реализовани 

износ 

Број 

ком 
Ефекти реализованих инвестиција 

1 Електронска колска вага до 60 тона 5.000.000,00 4.980.000,00 2 

Набавком је омогућено мерење свих врста 

отпада на постојећој депонији. Ваге су 

монтажно-демонтажне и као такве су лако 
преносиве на друге локације – депоније за 

одлагање инертног и грађевинског отпада 

2 
Чистилица минимум 4м³ са ЦНГ 

погоном 
96.000.000,00 91.500.000,00 3 

Ефикасније спровођење услуга чишћења 

улица и тргова са испуњењем свих 
еколошких норми, возила су еколошки 

прихватљивија и имају смањену емисију 

штетних гасова  

3 Уклопљиве корпе, мрежасте од 4м³ 1.000.000,00 959.700,00 15 

Замењене су дотрајале постојеће корпе и 

покривена је потражња за постављањем 

корпи за одлагање рециклабила од стране 
правних лица  

4 
Уређај за прање возила топлом водом 

под притиском  
800.000,00 800.000,00 2 

Набавком је омогућено чишћење 

прљавштина са возила, као и уштеда 

времена имајући виду да је употреба топле 
вода ефикаснија приликом прања возног 

парка 

5 
Хидраулични прес контејнери 

(10м³;16м³) 
10.800.000,00 10.797.000,00 8 

Набавком је омогућен контролисани 
прихват и једноставније руковање и 

манипулација рециклабилима. Побољшани 

су хигијенско-санитарни услови приликом 
утовара као и елиминација разношења 

рециклабила 

6 
Набавка подземних контејнера за 

рециклажу од 3м³  
60.000.000,00 59.999.985,00 145 

Постављени нови подземни рециклажни 
контејнери у постојеће касете и служе за 

прикупљање рециклабилног отпада  

7 Калорифери 320.000,00 312.000,00 16 

 Набавком је омогућено грејање хангара у 

којем се налази сортирна линија на Погону 
за прикупљање и промет секундарних 

сировина  

Ред.бр. Назив инвестиционог улагања 
Планирани 

износ 

Реализовани 

износ 

Број 

комада 
Ефекти реализованих инвестиција 

1 

Комбиновано возило-путар (теренско-

путничко возило са кабином мин. 5 

места и одвојеним сандуком) 

3.500.000,00 3.498.700,00 1 

Замењено је дотрајало возило и користи се за 

транспорт запослених лица као и терета на локацији 

депонија „Винча“ 

2 Транспортно возило од 2.5 тона 5.000.000,00 4.944.450,00 1 

Замењено постојеће дотрајало возило и користи се за 

неометано прикупљање и транспорт комуналног, 

кабастог и другог врста отпад 

3 
Транспортно возило до 2 м³ – лаки 

транспорт 
24.960.000,00 24.960.000,00 10 

Замењено постојеће дотрајало возило и користи се за 

неометано прикупљање и транспорт комуналног, 

кабастог и другог врста отпада 

4 Мини смећарац 14.496.000,00 14.496.000,00 2 

Набавком је омогућено ефикасније пражњење 

рециклажних судова и прикупљање рециклабила у 

централним деловима града где постојећа 

инфраструктура захтева употребу возила мање 

тонаже (габарита). 

5 Електронска вага до 1 тоне 200.000,00 23.900,00 1 
Набавком је омогућено прецизније мерење веће 

количине  рециклабила 

6 
Камион за пражњење подземних 

контејнера за рециклабилни отпад 
33.880.000,00 33.880.000,00 2 

Замењено постојеће дотрајало возило и користи се за 

неометано пражњење подземних контејнера 

7 
Возило за сакупљање рециклабилног 

отпада 
41.500.000,00 41.500.000,00 2 

Набавком је омогућено обнављање возног парка и 

прикупљање рециклабилног отпада на територији 

градских општина  

8 Камион за бочни утовар 23.790.000,00 23.790.000,00 1 

Ефикасније пражњење постојећих рециклажних 

контејнера од 3,2м³ (рециклажна острва) који се 

празне са бочне стране  и олакшани приступ 

контејнерима 

9 Агрегат од 5-7 kw 160.000,00 150.860,00 1 
Набавком је  омогућено неометано напајање 

електричном енергијом   

10 

Ротор млина (ВРМ30) са свим 

ножевима линије хидрауличне пресе 

ВРН 50 

4.650.000,00 4.650.000,00 1 
Замењени дотрајали ротор млина и користи се за 

неометани рад пресе за балирање рециклабила 
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Ред. 

бр. 
Назив инвестиционог улагања 

Планирани 

износ 

Реализовани 

износ 

Број 

ком 
Ефекти реализованих инвестиција 

8 
Грађевински радови на изградњи 

платоа на локацији "Рева" 
9.000.000,00 9.000.000,00   

 У складу са прибављеном грађевинском 

дозволом бр.Int. IX -20 br. 351.73-4/2020 од 

12.01.2021. године, у току је изградња 
платоа на локацији 

9 Пројекат за насипање РЕВА 3.500.000,00     

Спроведени су припремни грађевински 

радови  на локацији „Рева“ на основу 
добијене привремене грађевинске дозволе 

бр.Int. IX -20 br. 351.73-4/2020 од 

12.01.2021. године, у току је припрема 
документације за прибављање дозволе за 

насипање 

10 
Набавка и постављање контејнера у 
циљу превенције дивљих депонија 

(10м³,16м³) 

4.000.000,00 3.900.000,00 3 

Набављени контејнери су постављени на 

периферним деловима градских општина 
где најчешће долази до стварања дивљих 

депонија и служе за одлагање различитих 

врста комуналног отпада  

 

 

 

Изостанак реализације инвестиција у 2020. години 

Ред. Бр. Назив инвестиционог улагања Планирани износ Разлози за изостанак реализације 

1 Булдозер 23.000.000,00 
Обустава од стране Министарство за 

финансије услед епидемиолошке ситуације 

2 Магнетни сепаратор 3.000.000,00 
Одлука о обустави поступка О.П.167/2020 од 
19.01.2021.  

3 
Лако транспортно возило до 3,5 тоне бруто 

носивости 
12.000.000,00 

Обустава од стране Министарство за 

финансије услед епидемиолошке ситуације  

4 Судови за складиштење опасног отпада 500.000,00 
Обустава од стране Министарство за 
финансије услед епидемиолошке ситуације  

5 

Израда студије процене утицаја на животну 

средину за рециклажне центре и трансфер 

станице са рециклажним центром 

500.000,00 
 Обустава од стране Министарство за 
финансије услед епидемиолошке ситуације 

6 
Транспортно возило бруто масе од 3,5 тона - 

сандучар 
9.000.000,00 

Обустава од стране Министарство за 

финансије услед епидемиолошке ситуације  

7 Транспортно возило бруто масе од 2,5 тона  5.000.000,00 
 Обустава од стране Министарство за 

финансије услед епидемиолошке ситуације 

8 Набавка рециклажних звона за стакло 7.500.000,00 
 Обустава од стране Министарство за 

финансије услед епидемиолошке ситуације 

9 Набавка аброл контејнера 6.000.000,00 
 Обустава од стране Министарство за 

финансије услед епидемиолошке ситуације 

10 
Набавка комбиноване мултифункционалне 

машине 
14.000.000,00 

Обустава од стране Министарство за 

финансије услед епидемиолошке ситуације  

11 
Набавка виљушкара носивости до 3 тоне са 

хватаљкама за бале 
10.000.000,00 

Обустава од стране Министарство за 

финансије услед епидемиолошке ситуације  

12 

Набавка камиона смећараца са  потисном 

плочом од 22m3 и дизалицом за пражњење 

подземних контејнера 

46.000.000,00 
Обустава од стране Министарство за 
финансије услед епидемиолошке ситуације  

13 

Набавка камиона са CNG погоном за сакупљање 

рециклабилног отпада запремине  12м³-14 м³- 

кипер 

16.000.000,00 
 Обустава од стране Министарство за 
финансије услед епидемиолошке ситуације 

14 
Набавка камиона са надградњом Аброл и 
краном за пражњење звона за рециклабиле 

20.000.000,00 
 Обустава од стране Министарство за 
финансије услед епидемиолошке ситуације 

15 
Набавка подземних контејнера за рециклажу од 

3м³ 
121.500.000,00 

Обустава од стране Министарство за 

финансије услед епидемиолошке ситуације 

16 
Набавка пластичне канте за рециклабиле 
запремине 240 литара 

100.000.000,00 
Обустава од стране Министарство за 
финансије услед епидемиолошке ситуације  

17 
Набавка камиона смећарца са CNG погоном  са  

потисном плочом од 16m3 
22.500.000,00 

Обустава од стране Министарство за 

финансије услед епидемиолошке ситуације  

18 
Набавка камиона смећараца  са  потисном 
плочом од 22m3 

20.500.000,00 
Обустава од стране Министарство за 
финансије услед епидемиолошке ситуације  

19 
Набавка рециклажних звона за ПЕТ и МЕТ 

амбалажу   
24.000.000,00 

Обустава од стране Министарство за 

финансије услед епидемиолошке ситуације  

20 
Набавка камиона мини смећараца са CNG 
погоном и  потисном плочом 5m3 – 7m3 

10.500.000,00 
Обустава од стране Министарство за 
финансије услед епидемиолошке ситуације  

21 
Набавка ђубријера за комунални и 

рециклабилни отпад 
19.000.000,00 

Обустава од стране Министарство за 

финансије услед епидемиолошке ситуације  

22 Набавка трактора са додацима 12.000.000,00 
Обустава од стране Министарство за 
финансије услед епидемиолошке ситуације  
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Ред. Бр. Назив инвестиционог улагања Планирани износ Разлози за изостанак реализације 

23 
Набавка камиона са CNG погоном са 
аутоподизачем за папир 

20.000.000,00 
Обустава од стране Министарство за 
финансије услед епидемиолошке ситуације  

24 
Набавка камиона  са  аутоподизачем за шут, 

капацитета минимум 11,5 тона 
44.000.000,00 

Обустава од стране Министарство за 

финансије услед епидемиолошке ситуације  

25 
Набавка пластичних канти за пражњење 
ђубријера за комунални и рециклабилни отпад 

4.110.000,00 
Обустава од стране Министарство за 
финансије услед епидемиолошке ситуације  

 

➢ Планиране активности у оквирима делатности Сектора депоновања и 

рециклаже комуналног отпада у 2021. години  

 

У складу са прибављеном Дозволом за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада 

на подручју града Београда бр. V-04 број: 5016-24/2020 од 18.12.2020. године, Сектор 

депоновања и рецикаже комуналног отпада је започео нови циклус активности који се 

односи на преузимање опасног отпада од стране правних субјеката.  

Спроведена је основна обука за возаче за транспорт опасне робе, док су одређена возила 

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд обележена захтеваним АДР ознакама за превоз опасне робе.  

У  наредном периоду је предвиђена допуна обуке за возаче за Цистерне за транспорт опасне 

робе, као и обука за руковаоце за паковање, утовар и истовар робе у складу са прописима о 

транспорту нафтних деривата у оквиру Закона о транспорту опасне робе.  

Предузеће у сарадњи са надлежним Секретаријатом планира набавку мобилног постројења 

за прераду кабастог отпада намењеног за прераду кабастог отпада и отпада од грађења и 

рушења. Употреба постројења је планирана на новим локацијама за одлагање инертног и 

грађевинског отпада.  

Планирано је да се преузимање депоније „Винча“ од стране ЈПП-а се спроводи уз 

прелокацију објеката и грађевинске механизације у власништву ЈКП „Градска чистоћа“ 

Београд са тела депоније, и у складу са наведеним нове активности на актуелној депонији се 

неће спроводити, већ ће активности бити преусмерене на нове планиране локације.  

 

 

 

 

 

1.4. СЕКТОР „ЕКОЛОГИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“ 

 

 

Сектор екологије и унапређења животне средине је формиран у оквиру ЈКП „Градска 

чистоћа“ Београд на основу Одлуке о обављању делатности зоохигијене на територији града 

Београда („Сл. Лист Града Београда“, бр. 60/19). Сектор је почео са радом током децембра 

2019. године.  

На основу Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС", бр. 88/2011, 46/2014 

- Одлукa УС РС, 104/2016 и 95/2018), и Одлуке о обављању делатности зоохигијене на 

територији града Београда („Службени лист града Београда”, број 114/16 и 60/19), Одлуке о 

промени оснивачког акта ЈКП „Градска чистоћа“ Београд („Службени лист града Београда”, 

бр. 57/16, 79/17 и 74/19), Решења за образовање Комисије града Београда за примопредају 

опреме, ситног инвентара и потрошног материјала за потребе обављања делатности ЈКП 

„Градска чистоћа“ Београд, које је донео заменик градоначелника града Београда, број 020-
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8352/19-Г-01 од 10. децембра 2019. године, на основу Закључка заменика градоначелника 

града Београда бр. 501-8351/2019-Г-01 од 10. децембра 2019. године, дана 13. децембра 2019. 

године, закључен је Уговор V-01 број 401.1-136/2019, између Града Београда-Градске 

управе града Београда, Секретаријата за заштиту животне средине и ЈКП ֦ Градска чистоћа” 

Београд, чији је предмет: Давање опреме на коришћење, без накнаде и уступање ситног 

инвентара и потрошног материјала за потребе обављања делатности ЈКП „Градска чистоћа“ 

Београд. 

Послови из Програма зоохигијене за 2020. годину обухватају спровођење мера контроле и 

смањења популације глодара, инсеката и штетних организама мерама дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације на јавним површинама територије Београда.  

 

1.4.1. Кратак опис пословних активности Сектора „Екологије и унапређења 

животне средине“ 

 

 

 

1.4.1.1 Контрола популација (мониторинг) комараца 

 

Мониторинг комараца обухвата праћење бројности, стадијума развића, активности и 

детерминацију ларви комараца, као и праћење бројности и детерминацију врста одраслих 

форми комараца. 

 

1.4.1.1.1 Контрола популација (мониторинг) ларви комараца 

 

Мониторинг  ларви комараца почиње у периоду фебруар-март, а траје до септембра или 

октобра, у зависности од температуре ваздуха и воде, као и количине падавина, односно 

водостаја водених површина. Мониторинг се спроводи свакодневно у зависности од 

хидрометеорлошких услова, континуирано током читаве сезоне на целој територији 

Београда. Мониторинг ларви комараца обавља од 5 до 8 екипа.  

Мониторинг ларви комараца обухвата проверу њихове бројности на испитиваном 

локалитету. Осим праћења бројности мониторинг подразумева и утврђивање стадијума 

развића (ларвени стадијуми L1-4, лутка), праћење стања водене површине и њене 

температуре, као и хидро метеоролошких услова на терену. 

Мониторинг ларви комараца се врши на локалитетима који представљају њихова природна 

станишта. Под овим се подразумевају: 

• канали; 

• одводни канали дуж пута; 

• сталне баре; 

• приобаља. 

Мониторинг ларви се врши стандардном црпком коју чини плaстична пoсуда, пречника 11 

cm и зaпрeминe 350 ml, причвршћенa на телескопску дршку. Помоћу ове црпке из 

испитиване водене површине захвата се узорак, а потом мери температура воде и врши 

процена бројности ларви у складу са методологијом коју је препоручила Светска 

здравствена организација („World Health Organization“). У случају речних површина, узорак 

воде се захвата из приобалног дела, где су због мање дубине и више температуре воде услови 

погоднији за развој ларви комараца. 
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1.4.1.1.2 Контрола популација (мониторинг) одраслих форми комараца 

 

Мониторинг одраслих форми комараца подразумева обилажење свих површина погодних 

за развој комараца на територији београдских општина. Под овим се пре свега 

подразумевају паркови, међублоковско зеленило, шуме, површине поред канала, приобаље 

река и сл. Мониторинг одраслих форми комараца почиње у периоду април-мај, а траје до 

септембра-октобра, (зависно од температуре, ваздуха, воде и количине падавина). 

Мониторинг се спроводи свакодневно у зависности од хидрометеорлошких услова, 

континуирано током читаве сезоне активности комараца. Мониторинг одраслих форми 

комараца обављају од 2 до 4 екипе. 

 

За обилазак терена потребни су ручни ГПС уређај и специјализована клопка за сакупљање 

одраслих јединки комараца (BG Sentinel®) која као атрактант користи суви лед (извор угљен 

диоксида, батерија као извор струје), као и одговарајућа опрема за заштиту на раду. 

Клопке се постављају на одабраним локацијама на територији Београда у поподневним 

часовима и сакупљају наредног јутра. По сакупљању, клопке се допремају у ентомолошку 

лабораторију где се утврђује бројност изловљених комараца у свакој клопци. Осим 

бројности, у репрезантивном узорку, врши се и детерминација изловљених комараца до 

нивоа врсте.  

На основу резултата мониторинга ларви и одраслих форми комараца планирају се третмани 

сузбијања одраслих јединки. 

Методом случајног узорка одваја се један део комараца из рода Culex за детекцију вируса 

грознице Западног Нила и један део комараца рода Anopheles за детекцију узрочника 

маларије. Обе анализе се врше PCR Real time методом. 

Пре почетка сузбијања одраслих форми комараца потребно је извршити испитивања 

хемијских особина препарата у регистрованој лабораторији. 

 

1.4.1.2 Мониторинг крпеља 

 

Мониторинг крпеља подразумева детаљно обилажење свих локалитета на којима су погодна 

станишта за развој крпеља на територији једне општине. Мониторинг крпеља обавља 6 

екипа.  

Узорци крпеља се сакупљају методом флаг – час, белим фланелским заставама промера 

1х1m, које се превлаче преко зељасте, жбунасте и дрвенасте вегетације.  

У току обиласка локалитета прикупљају се подаци о самом изгледу терена, резултатима 

после флаг часа, изловљавају се јединке за потребе даљих испитивања (присуство патогена, 

као што је Borrelia burgdorferi, изазивач лајмске болести.).  

Сакупљени крпељи се живи транспортују, до ентомолошке лабораторије Сектора екологије 

и унапређења животне средине, где се утврђеје бројност, врши детерминација иксодидних 

крпеља, као и анализа сакупљених јединки на присуство бактерије B. burgdorferi PCR real 

time методом. 

Након прикупљених података, одређује се бројност, врши се детерминција присутних врста, 

одрђују жаришта ових зглавкара. Приликом планирања мониторинга, посебна пажња се 

посвећује жариштима утврђеним ранијих година, неуређеним површинама као и позивима 

грађана.  

Испитивање присуства и дистрибуције различитих врста крпеља, као и присуство бактерије 

Borrelia burgdorferi, изазивача Лајмске болести започиње зависно од климатских услова, 
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најчешће у рано пролеће, када просечне дневне температуре достигну вредност изнад 5‐7 

°C, а траје до краја октобра. 

 

1.4.1.3 Мониторинг глодара 

Мониторинг глодара подразумева детаљно обилажење свих локалитета на којима су 

погодна станишта за развој глодара на територији једне општине, односно града 

(мониторинг тачке). За мониторинг глодара се планира 10 екипа са по два члана. 

Мониторинг глодара се спроводи током целе године. Приликом планирања мониторинга, 

посебна пажња се посвећује жариштима утврђеним ранијих година, нехигијенским 

насељима, као и позивима грађана. 

У току обиласка локалитета прикупљају се подаци о самом изгледу терена, знацима који 

указују на присуство глодара, броју активних рупа, резултати после постављања 

дератизационих хранилица, изловљавају се јединке за потребе даљих испитивања 

(присуство патогена, бактерије Leptospira sp..).  

Након прикупљених података, одређује се бројност, врши се детерминција присутних врста, 

израђују мапе за извршење дератизације са посебним освртом на присуство жаришта ових 

сисара.  

 

1.4.1.4 Сузбијање штетних организама (комараца, крпеља и глодара) 

 

1.4.1.4.1. Сузбијање ларви комараца  

 

Ларвицидни третман представља активности које се предузимају на сузбијању ларви 

комараца хемијским и биолошким средствима по стаништима на којима се оне одржавају и 

развијају. Ларве комараца развијају се у стајаћим водама различитог степена чистоће. 

Најчешћа станишта ларви комараца су: баре, канали, мртваје, разливи река, црпне станице, 

шахтови, вазе, кофе, бурад у којима се лагерује вода, базени, појилишта, гуме, дивље 

депоније.  

Избор апаратуре је условљен врстом и формом препарата, обимом третмана, расположивог 

људства и општом ситуацијом на терену у погледу присуства и бројности ларви.  

У зависности од природе и величине станишта које се третира, ларвицидни третман може 

да се обавља: ручно, леђним моторним прскалицама, прскалицама великог капацитета, 

хеликоптерима и авионима. За ручне ларвицидне третмане користе се канте за инсектицид, 

кашике за апликацију, рукавице, а препарат који се користи је у форми гранула или брикета. 

Сузбијање ларви комараца се врши на основу резултата мониторинга ( праћење развоја 

бројности, стадијума развића и активности ларви). На једној воденој површини, ларвицидни 

третман се врши на сваких 15 дана (у зависности од препоруке произвођача), а на воденим 

површинама у којима је виши проценат органских материја услед уливања отпадних вода 

из септичких јама као и због постојања већих или мањих фекалних реципијената у близини 

водотокова, сузбијање ларви се изводи и чешће. Сузбијање ларви комараца на отвореним 

површинама изводи пет екипа (по 2 члана), а ангажују се и додатне екипе по потреби. 
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1.4.1.4.2  Сузбијање одраслих форми комараца 

 

Организација и динамика сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље врши се 

у складу са правилима струке, према резултатима мониторинга и стручне прогнозе, као и на 

основу примљених позива грађана, а у зависности од временских услова. 

Временски услови су веома важни за организацију и план рада сузбијања одраслих форми 

комараца уређајима са земље. Број екипа се у зависности од обима акције сузбијања 

одраслих комараца варира у зависности од обима планираног третмана (од 10 до 25 екипа ). 

Третман одраслих форми комараца са земље врши се уређајима: 

• ULV Aerosol Generator IGEBA tip U 15 HD – M са две дизне промера 0,8 mm 

и резервоаром запремине 60 L; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих 

форми комараца у градском/урбаном делу града. 

• Ручни димни генератори за термално замагљивање IGEBA EVO 35, запремине 

резервоара 6 L; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих форми 

комараца у међублоковском зеленилу , мањим гровљима  где возила не могу 

да прођу. 

• Димни генератори за термално замагљивање IGEBA ТF 95, запремине 

резервоара 60 L; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих форми 

комараца на насипима (облалама река) и шумама 

 

Пре сваке акције детаљно се прати временска прогноза и контактира Републички 

Хидрометеоролошки завод. Акције се реализују под адекватним временским условима (без 

кише, одговарајућа температура и влажност ваздуха, као и одговарајућа брзина струјања 

ваздуха). 

Приликом рада са димним генераторима за термално замагљивање, обавештава се 

Ватрогасно - спасилачка бригада Београд. 

Планови акција садрже локацију на којој ће третман сузбијања одраслих форми комараца 

уређајима са земље бити спроведен, тип уређаја планиран за извођење третмана и површину 

изражену у хектарима која се третманом обухвата шаљу се наручиоцу посла Секретаријату 

за заштиту животне средине путем електронске поште. 

Сузбијање одраслих форми комараца врши се биоцидним препаратом који је безбедан по 

здравље људи и регистрован за ту намену од стране надлежног Министарства. 

 

1.4.1.4.3. Сузбијање глодара 

 

Дератизација представља сузбијање, уништавање или регулисање популације штетних 

глодара. На пословима дератизације је планирано 15 екипа са по два члана. 

Потреба за сузбијање штетних глодара условљена је како из епизоотиолошко 

епидемиолошких разлога, тако и у циљу спречавања економских штета које глодари наносе 

материјалним добрима. 

Глодари су преносиоци великог броја узрочника болести код људи и домаћих животиња као 

и изазивачи великих економских штета. 

Пре почетка дератизације на територији Београда, обавештавају се  грађани преко сајта, 

Беоинфа и средстава јавног информисања. 

Препарат се поставља у активне рупе, које се затрпавају. Могу да се постављају и на разна 

друга скровита места (пукотине у земљи и бетону, око старих, напуштених кућа, бетонских 

зидова итд.). Постављање на скровита места врши се у циљу спречавања тровања 

нежељених јединки.  
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Рад у нехигијенским насељима је врло специфичан. У оваквим насељима обично није 

регулисана канализација, смеће и храна се одлажу без реда, куће су од материјала са лошим 

грађевинским решењима, што свеукупно оставља доста простора за брз развој глодара. 

Оваква насеља је потребно обилазити једном месечно и постављали и обнављати затроване 

мамце.  

На свим површинама где се постави препарат потребно је постављати обавештења о процесу 

извођења дератизације на видна места. За овакав обим посла и површине 16 београдских 

општина потребно је 12 месеци континуирано спроводити процес дератизације.  

1.4.2. Планиране и реализоване активности 

 

1.4.2.1 Планиране активности 

 

Tоком 2020. године у оквиру Програма зоохигијене са Секретаријатом за заштиту животне 

средине на 16 београдских општина, планирано је спровођење услуга мера контроле и 

смањења популације штетних организама на јавним површинама града Београда и то: 

• Мониторинг ларви комараца на 2000 мониторинг тачака; 

• Мониторинг одраслих форми комараца нa 1388 мониторинг тачака; 

• Сузбијање ларви комараца са земље на отвореним површинама на 12.000 хектара; 

• Сузбијање одраслих форми комараца на отвореним површинама са земље термалним  

замагљивањем на 50.000 хектара; 

• Сузбијање одраслих форми комараца на отвореним површинама са земље хладним  

замагљивањем на 80.000 хектара. 

• Мониторинг крпеља саа 350 флаг сати, а сузбијање крпеља на површини од 8000 

хектара у парковима, парк шумама, шумама, игралиштима, спортским центрима и 

другим зеленим површинама на територији града Београда;  

• Мониторинг глодара на укупно 1224 мониторинг тачке, односно нехигијенска 

насеља, на 784 мониторинг тачке, обалe река и приобаљe река и потока на 140 

мониторинг тачака и 300 мониторинг тачака неуређених зелених површина пре 

спровођења пролећног и јесењег круга дератизације јавних површина на 16 

београдских општина. 

• Дератизација – сузбијање глодара – у оквиру пролећног и јесењег круга је планиранао 

на јавним површинама (нехигијенских насеља – 1.180 ха, приобаља  - 340 км и 

неуређених или делимично уређених међублоковских површина - 1200 ха) општина: 

Нови Београд, Земун, Раковица, Палилула, Вождовац, Савски венац, Стари град, 

Врачар, Чукарица, Звездара, Сурчин, Младеновац, Лазаревац, Барајево, Гроцка и 

Сопот. 

• У оквиру лабораторијских услуга – Планирано је 60 анализа за детекцију бактеријe 

Borrelia burgdorferi из узорака крпеља, 150 анализа из узорака комараца на вирус 

Западног Нила и маларију и 120 анализа из изловљених јединки сивог пацова са 

територије града Београда, на бактерију Leptospira sp.  

 

У оквиру плана за 2020. годину предвиђене су провере ефикасности препарата и успешности 

реализације свих третмана и акција, ангажовањем Комисија за надзор над спровођењем мера 

сузбијања штетних организама од стране Секретаријата за заштиту животне средине. 

Tоком 2020. године у оквиру Уговора за услуге мониторинга и сузбијања крпеља, ларви и 

одраслих форми комараца на територији општине Обреновац је планирано спровођење 
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услуга мера контроле и смањења популације штетних организама територији општине 

Обреновац и то: 

• Мониторинг ларви комараца на  90 мониторинг тачаке; 

• Мониторинг одраслих форми комараца нa 72 мониторинг тачке; 

• Мониторинг крпеља са 10 флаг/сати; 

• Сузбијање ларви комараца са земље на отвореним површинама на 150 хектара; 

• Сузбијање крпеља на површини од 152 хектара. 

• Сузбијање одраслих форми комараца на отвореним површинама са земље термалним 

замагљивањем на  3600 хектара; 

• Сузбијање одраслих форми комараца на отвореним површинама са земље хладним  

замагљивањем на  4700 хектара. 

• Анализе PCR на детекцију вируса Западног Нила  - 8 анализа. 

У оквиру уговора између ЈКП „Градска чистоћа“ Београд и Зоолошког врта града Београда, 

за услуге спровођења мониторинга и сузбијања комараца, је планирано: 26 мониторинг 

тачака одраслих форми комараца, 8 мониторинг тачака ларви комараца, 120 ха сузбијања 

одраслих форми комараца хладним замагљивањем и 10 ха сузбијање ларви комараца. 

 

Услед наглог повећања бројности одраслих форми комараца у периоду током јуна и јула 

месеца 2020. године, по Наредби Градског штаба за ванредне ситуације Г–број: 82-

4329/2020 од 14.07.2020. године, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд  - Сектор екологије и 

унапређења животне средине укључио је и авио третмане приобаља Саве и Дунава, леве 

обале Дунава, Ритова, Великог ратног острва, бара Велико блата и Рева, Грочанске аде, као 

и каналских мрежа која су иначе природна станишта више врста комараца, који могу бити и 

преносиоци појединих заразних болести. Површина од 60.000 хектара за авионске третмане 

је уговорена. 

 

Такође, због наглог повећања бројности и активност одраслих форми комараца на 

територији града Београда, која је превазишла санитарно-хигијенске и еколошки 

прихватљиве услове за насељено место, уследила је и друга Наредба Градског штаба за 

ванредне ситуације Г–број: 82-4512-1/2020 од 22.07.2020. године, да Секретаријат за 

заштиту животне средине повећа обим услуга Сектору екологије и унапређења животне 

средине ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 30% , у оквиру услуга сузбијања одраслих форми 

комараца уређајима са земље, што је обухватило додатну површину од 35.024 хектара 

(13.342 хектара за термално и 21.682 хектара за хладно замагљивање).  

 

 

1.4.2.2 Реализоване активности током 2020. године 

 

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд – Сектор екологије и унапређења животне средине је  током 

2020. године, у оквиру Уговора са Секретаријатом за заштиту животне средине на 16 

београдских општина, реализовао услуге мера контроле и смањења популације штетних 

организама на јавним површинама града Београда и то:  

• Мониторинг ларви комараца на 2.000 мониторинг тачака; 

• Мониторинг одраслих форми комараца нa  1.388 мониторинг тачака; 

• Сузбијање ларви комараца са земље на отвореним површинама на 12.000 хектара; 

• Сузбијање одраслих форми комараца на отвореним површинама са земље термалним  

замагљивањем на 63.342 хектара, са додатним површинама према Наредби; 
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• Сузбијање одраслих форми комараца на отвореним површинама са земље хладним  

замагљивањем на 101.682  хектара, са додатним површинама према Наредби; 

• У периоду од 28.07.2020. до 27.08.2020. године из ваздуха (авионом) извршено је 6 

третмана сузбијања одраслих форми комараца на укупној површини од 60.000 

хектара. 

 Мониторинг крпеља је урађен са 350 флаг сати, а сузбијање крпеља на површини од 

8.000 хектара у парковима, парк шумама, шумама, игралиштима, спортским центрима и 

другим зеленим површинама на територији града Београда;  

Мониторинг глодара урађен је на 784 мониторинг тачке нехигијенска насеља, 140 

мониторинг тачке приобаља и 300 мониторинг тачака на неуређеним зеленим површинама 

пре спровођења пролећног и јесењег круга дератизације јавних површина на 16 београдских 

општина. 

• Дератизација – сузбијање глодара – у оквиру пролећног и јесењег круга урађена је на 

јавним површинама (нехигијенских насеља – 1.180 ха, приобаља  - 340 км и 

неуређених или делимично уређених међублоковских површина - 1200 ха) општина: 

Нови Београд, Земун, Раковица, Палилула, Вождовац, Савски венац, Стари град, 

Врачар, Чукарица, Звездара, Сурчин, Младеновац, Лазаревац, Барајево, Гроцка и 

Сопот. 

• У оквиру лабораторијских услуга – урађено је 60 анализа за детекцију бактеријe 

Borrelia burgdorferi из узорака крпеља, 150 анализа из узорака комараца на вирус 

Западног Нила и маларију и 120 анализа из изловљених јединки сивог пацова са 

територије града Београда на бактерију Leptospira sp.  

Проверу ефикасности и надзор свих третмана и коришћених препарата, као и 

реализацију услуга Сектора вршила је Комисија за надзор над спровођењем мера сузбијања 

штетних организама из Института за пестициде и заштиту животне средине ангажованих од 

стране Секретаријата за заштиту животне средине. 

Између ЈКП „Градска чистоћа“ Београд и Јавног предузећа за заштиту и унапређење 

животне средине на територији општине Обреновац закључен је Уговор за услуге 

мониторинга и сузбијања крпеља, ларви и одраслих форми комараца на територији 

Обреновца које су реализоване током 2020. године и то: 

• Мониторинг ларви комараца на  90 мониторинг тачаке; 

• Мониторинг одраслих форми комараца нa 72 мониторинг тачака; 

• Мониторинг крпеља са 10 флаг/сати; 

• Сузбијање ларви комараца са земље на отвореним површинама на 150 хектара; 

• Сузбијање крпеља урађено је на површини од 152 хектара. 

• Сузбијање одраслих форми комараца на отвореним површинама са земље термалним  

замагљивањем на  3.600 хектара; 

• Сузбијање одраслих форми комараца на отвореним површинама са земље хладним  

замагљивањем на  4.700 хектара. 

• Анализе PCR на детекцију вируса Западног Нила  - 8 анализа. 

Између ЈКП „Градска чистоћа“ Београд и Зоолошког врта града Београда, закључен је 

уговор за услуге спровођења мониторинга и сузбијања комараца, где је реализовано: 26 

мониторинг тачака одраслих форми комараца, 8 мониторинг тачака ларви комараца, 120 ха 

сузбијања одраслих форми комараца хладним замагљивањем и 10 ха сузбијање ларви 

комараца. 
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Табеларни приказ планираног и реализованог физичког обима у 2020. години 

Ред. бр. Опис 

Физички обим 2020. година 

Индекс 

5/4) Јединица 

мере 

Количина 

План  Реализација 

1 2 3 4 5 6 

1 Мере контроле и смањења крпеља на јавним површинама         

1.1 Спровођење мера контроле (мониторинг) флаг сат 350 350 100 

1.2 Услуге анализе PCR REAL TIME анализа 60 60 100 

1.3 Сузбијање крпеља ha 8.000 8.000 100 

2 
Мере контроле и смањења глодара на јавним површинама-

пролећни циклус 
        

2.1 
Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара у 
нехигијенским насељима 

мониторинг 
тачка 

392 392 100 

2.2 
Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара на обалама река 

и приобаљу 

мониторинг 

тачка 
70 70 100 

2.3 
Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара на зеленим 

површинама 

мониторинг 

тачка 
150 150 100 

2.4 Услуге анализе PCR REAL TIME анализа 60 60 100 

2.5 Сузбијање глодара у нехигијенским насељима ha 590 590 100 

2.6 Сузбијање глодара на обалама река и приобаљу km 170 170 100 

2.7 
Сузбијање глодара у неуређеним или делимично уређеним међуб. 

површ. 
ha 600 600 100 

3 
Мере контроле и смањења глодара на јавним површинама-

јесењи циклус 
        

3.1 
Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара у 

нехигијенским насељима 

мониторинг 

тачка 
392 392 100 

3.2 
Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара на обалама река 
и приобаљу 

мониторинг 
тачка 

70 70 100 

3.3 
Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара на зеленим 

површинама 

мониторинг 

тачка 
150 150 100 

3.4 Услуге анализе PCR REAL TIME анализа 60 60 100 

3.5 Сузбијање глодара у нехигијенским насељима ha 590 590 100 

3.6 Сузбијање глодара на обалама река и приобаљу km 170 170 100 

3.7 
Сузбијање глодара у неуређеним или делимично уређеним међуб. 

површ. 
ha 600 600 100 

4 
Мере контроле и смањења ларви и одраслих форми комараца 

на јавним површинама 
        

4.1 Спровођење мера контроле (мониторинг) ларви 
мониторинг 

тачка 
2.000 2.000 100 

4.2 
Спровођење мера контроле (мониторинг) одраслих форми 

комараца 

мониторинг 

тачка 
1.388 1.388 100 

4.3 
Сузбијање ларви са земље на отвореним површинама са 
урачунатим трошковима препарата 

ha 12.000 12.000 100 

4.4 
Сузбијање одраслих форми комараца са земље УЛВ хладним 

замагљивањем 
ha 101.682 101.682 100 

4.5 
Сузбијање одраслих форми комараца са земље термалним 

замагљивањем 
ha 63.342 63.342 100 

4.6 Услуге анализе PCR REAL TIME анализа 150 150 100 

5 

Мере контроле и смањење популације одраслих форми 

комараца из авиона на јавним површинама на територији 

града Београда 

ha 60.000 60.000   

6 
Мониторинг крпеља, одраслих и ларвених комараца на 

територији градске општине Обреновац 
        

6.1 Мониторинг ларвених форми комарац 
мониторинг 

тачка 
90 90 100 
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Ред. бр. Опис 

Физички обим 2020. година 

Индекс 

5/4) Јединица 

мере 

Количина 

План  Реализација 

1 2 3 4 5 6 

6.2 Мониторинг одраслих форми комараца 
мониторинг 

тачка 
72 72 100 

6.3 Мониторинг крпеља  флаг сат 10 10 100 

6.4 Услуге анализе PCR REAL TIME анализа 8 8 100 

7 
Сузбијање крпеља, одраслих и ларвених комараца на 

територији градске општине Обреновац 
        

7.1 
Сузбијање ларви комараца са земље са урачунатим трошковима 
препарата 

ha 150 150 100 

7.2 
Сузбијање одраслих форми комараца уређ. са земље, хладним 

УЛВ замаг 
ha 4.700 4.700 100 

7.3 
Сузбијање одраслих форми комараца уређ. са земље, термалним 

замагљивањем 
ha 3.600 3.600 100 

7.4 
Сузбијање крпеља уређајима са земље са урачунатим трошковима 
препарата 

ha 152 152 100 

8 
Мониторинг ларви и одраслих форми комараца ЗООЛОШКИ 

ВРТ 
        

8.1 Мониторинг ларви комараца 
мониторинг 

тачка 
8 8 100 

8.2 Мониторинг одраслих комараца 
мониторинг 

тачка 
26 26 100 

9 
Сузбијање ларви комараца и одраслих форми комараца 

ЗООЛОШКИ ВРТ         

9.1 Сузбијање ларви комараца ha 10 10 100 

9.2 Сузбијање одраслих форми комараца ha 120 120 100 

 

 

Током 2020. године закључена су и два уговора о пословно-техничкој сарадњи са 

Биолошким факултетом Универзитета у Београду и са Институтом за медицинска 

истраживања Универзитета у Београду, у циљу стручних усавршавања и научних 

истраживања.  

 

1.4.3. Изазови и проблеми сектора екологије и унапређења животне средине 

 

Изазови током 2020. године везани су били за ванредну ситуацију и планирање ДДД мера 

за смањење ризика у ванредним сиуацијама: епидемија заразних болести, природне 

катастрофе, елементарне непогоде и сл.; мултисекторски приступ и сарадња са другим 

релевантним институцијама на нивоу града везано за ванредне ситуације и подизање свести 

грађана о значају ДДД мера које спроводи Сектор екологије и унапређења животне средине, 

путем средстава јавног информисања. 

Проблеми током 2020. године  

• Постојали су у вези потрошног материјала за биоцидне производе који су преузети 

од Завода за биоциде медицинску екологију, и за који није достављена  

документација која прати њихову набавку, односно нису достављене магацинске 

картице и копије отпремница ни за један биоцидни производ. Такође, постојала је и 

количина од 10 тона препарата за сузбијање ларви комараца LARVA STOP ZG, са 

датумом производње 2016. године и роком који је истекао.  
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• Приликом мониторинга глодара, поред обиласка терна користио се метод 

постављања хранилица са мамцима и живоловкама. Постављене су на скровита 

места, где нема високе циркулације људи, али без обзира на мере предострожности, 

дешавало се да нестану.  

• Приликом постављања родентицида на јавним површинама, препарат се ставља у 

активне рупе и пукотине које се затварају тако да није доступан кућним љубимцима 

и људима. Места на којима је постављен препарат јасно се означавају 

Обавештењима. Пепарат је са додатком Bitrexa, горком супстанцом која изазива  

гађење и повраћање, уколико се прогута код свих сисара сем код пацова. Ипак, 

долазило је до честих проблема у комуникацији са власницима паса, који се брину за 

своје љубимце.  

• Главни проблеми који су се јављали приликом извођења мониторинга и сузбијања 

ларви комараца су неприступачност терена услед густе вегетације и стрмих ивица уз 

канале. 

• Често је долазило до ометања рада екипа на терену од стране суграђана, било да им 

физички прете, гађају флашама, камењем и слично. Такође, дешавало се да екипе на 

терену приликом извођења акција сузбијања одраслих форми комараца суграђани 

пресрећу колима, прете и ометају рад.  

• Проблеми до којих је долазило приликом извођења мониторинга одраслих форми 

комараца је крађа клопки постављених на терену.  

• Рељеф града Београда је шаренолик, а по уговору о реализацији мера контроле и 

смањења популације ларви и одраслих форми комараца на јавним површинама на 

територији града Београда, треба испоштовати све територије општина и њихове 

урбане и руралне делове, не ретко се дешавало и заглављивање возила или упадање 

у јаруге и блато приликом рада на сузбијању одраслих форми комараца уређајима са 

земље.  
 

1.4.4. Приходи и трошкови сектора екологије и унапређења животне средине у 2020. 

години 

 

Остварени приходи од делатности зоохигије у 2020. години износе 232.178 хиљада динара. 

Приходи од услуге сузбијања комараца износе 185.532 хиљада динара, што чини 79,91% 

укупних прихода од делатности зоохигијене. Приходи од услуге сузбијања крпеља износе 

7.698 хиљада динара односно 3,32% од укупних прихода делатности зоохигијене. Приходи 

од услуге сузбијања глодара износе 32.868 хиљада динара, односно 14,16% од укупних 

прихода делатности зоохигијене. Приходи од услуге сузбијања комараца и крпеља на 

територији општине Обреновац реализовани су у износу од 5.870 хиљада динара, а приходи 

од осталих варедних услуга сектора екологије и унапређења животне средине у износу од 

209 хиљада динара. 

 

 
Табеларни приказ прихода делатности зоохигијене за 2020. годину 

Редни 

број 
Структура прихода Износ прихода (РСД) 

Учешће у 

укупним 

приходима (%) 
1 2 3 4 

1 Мере контроле и сузбијања комараца 190.823.520 82,19 

1.1 
Услуге спровођења мере контроле 

(МОНИТОРИНГ) комараца 8.042.000 3,46 
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Редни 

број 
Структура прихода Износ прихода (РСД) 

Учешће у 

укупним 

приходима (%) 

1.1.1 

Спровођење мера контроле 

(мониторинг) одраслих форми 

комараца 5.944.000 2,56 

1.1.2 
Спровођење мера контроле 

(мониторинг) ларви комараца 2.098.000 0,90 
1.2 Услуге сузбијања комараца 182.781.520 78,72 

1.2.1 
Сузбијање одраслих форми комараца 

са УЛВ 51.120.960 22,02 

1.2.2 

Сузбијање одраслих форми комараца 

уређајима са земље на отвореним 

површинама термалним замагљив урач. 

трош. препарата 45.520.560 19,61 

1.2.3 

Сузбијање ларви комараца са земље на 

отвореним површинама са урачунатим 

трошковима препарата 48.640.000 20,95 
1.2.4 Сузбијање комараца из авиона 37.500.000 16,15 

2 Мере контроле и сузбијања крпеља 7.614.000 3,28 

2.1 
Спровођење мера контроле 

(мониторинг) крпеља 1.500.000 0,65 

2.2 
Сузбијање крпеља са урачунатим 

трошковима препарата 6.114.000 2,63 
3 Мере контроле и сузбијања глодара 32.387.996 13,95 

3.1 
Услуге спровођења мера контроле 

(МОНИТОРИНГ) глодара 1.019.996 0,44 

3.1.1 

Спровођење мера контроле 

(мониторинга) глодара у нехигијенским 

насељима 653.331 0,28 

3.1.2 

Спровођење мера контроле 

(мониторинга) глодара на обалама река 

и приобаљу река и потока 116.666 0,05 

3.1.3 

Спровођење мера контроле 

(мониторинга)глодара на зеленим 

површинама 249.999 0,11 
3.2 Услуге сузбијања глодара 31.368.000 13,51 

3.2.1 

Сузбијање глодара у нехигијенским 

насељима са урачунатим трошковима 

препарата 15.458.000 6,66 

3.2.2 
Сузбијање глодара у приобаљима са 

урачунатим трошковима препарата 3.910.000 1,68 

3.2.3 

Сузбијање глодара у уређеним или 

делимично уређеним међублоковским 

површинама са урачунатим 

трошковима препарата 12.000.000 5,17 
4 Лаборат.услуге -PCR REAL TIME 1.352.000 0,58 

Укупно 232.177.516 100,00 

 

Трошкови сектора екологије и унапређења животне средине у 2021. години износе 227.290 

хиљада динара и односе се на трошкове зарада и осталих месечних трошкова запослених у 

износу од 58.997 хиљада динара, личне заштитне опреме, трошкове опреме – потрошног 
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материјала и препарата у износу од 127.425 хиљада динара, трошкови изнајмљивања авиона 

и опреме („ULV“ генератор) у износу од 33.768 хиљада динара, трошкови техничких 

капацитета у износу од 5.654 хиљада динара и остали трошкови у износу од 1.446 хиљада 

динара. 

 

Табеларни приказ директних трошкова сектора екологије и унапређења животне средине 
Редни 

број 
Назив тошкова Износ у РСД 

1 Трошкови зарада и остали месечни трошак запослених  58.997.050,20 

2 Трошкови ЛЗС, опреме и препарата 127.425.036,51 

2.1 Лична заштитна опрема 1.216.333,40 

2.2 Опрема-потрошни материјал 1.934.322,31 

2.3 Препарати 124.274.380,80 

3 Закупнина опреме од правних лица и предузетника 33.768.000,00 

3.1 Изнајмљивање авиона 29.988.000,00 

3.2 Изнајмљивање опреме (ULV генератор) 3.780.000,00 

4 Трошкови техничких капацитета 5.654.371,15 

4.1 Резервни делови 262.964,33 

4.2 Ауто гуме 42.548,00 

4.3 Остали материјал 14.985,71 

4.4 Гориво и мазиво 2.864.399,54 

4.5 Екстерне услуге 162.223,54 

4.6 ГПС-а 204.750,00 

4.7 Амортизација 0 

4.8 Технички преглед 154.700,00 

4.9 Остали трошкови при регистрацији 86.438,67 

4.10 Премије осигурања 431.676,00 

4.11 Каско осигурање 0 

4.12 Регистрационе таксе 71.924,46 

4.13 Гориво за опрему 1.357.760,90 

5 Остали трошкови  1.445.803,08 

5.1 Електрична енергија 445.984,85 

5.2 Вода 9.163,23 

5.3 Изношење комуналног отпада 58.118,72 

5.4 Грејање 467.960,45 

5.5 Телефон претплата 27.365,30 

5.6 Телефон утрошено 3.407,38 

5.7 Порез на имовину 433.803,15 

УКУПНО 227.290.260,94 

 

 

1.4.5. Инвестициона улагања сектора екологије и унапређења животне средине у 2020. 

години 

 

У току 2020. године сектор екологије и унапређења животне средине реализовао је 

известициона улагања у износу од 14.943 хиљада динара. Инвестиција набавке возила за 

прскање комараца, није реализована у 2020. години и пренета је у 2021. годину. 
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Р. 

Бр 
Назив 

Финансијска 

средства (РСД) 
Оправданост 

1 2 3 4 

1 
Инвестициона улагања у 

опрему 
14.942.802,34 

  

1.1 

Опрема за послове 

контроле бројности 

штетних организама 

8.954.000,00   

1.1.1 

Опрема за послове 

контроле бројности 

штетних огранизама 

8.954.000,00 

Обухвата 4 уређаја за хладно и 12 уређаја за термално 

замагљивање за сузбијање одраслих форми комараца и 10 

моторних прскалица. 

1.2 Лабораторијска опрема 5.988.802,34 
  

1.2.1 

Набавка фрижидера са 

замрзивачем самоотапајући 

укупне запремине око 223l 

36.720,84 

За складиштење хемикалија потребних за анализу, као и 

фрижидер неопходан за одлагање наручене хемије и узорака 

који стигну, а који не могу стајати на собној температури.  

1.2.2 
Аналитичка вага на 4 

децимале 
72.975,00 

Потребна за мерење агарозе која је саставни део гела за гел 

електрофорезу.  

1.2.3 

Мала ламинарна комора са 

столом за састављање PCR 

мастер микса 

227.980,00 
У којој се врши изолација генетичког материјала и припрема 

мастер микса за PCR реакцију.  

1.2.4 Мала гел електрофореза 155.154,00 

Систем се користи за детекцију узорака након PCR реакције, 

ради провере позитивности узорака, како се не би радила 

поново PCR анализа. 

1.2.5 
Микроталасна пећница (за 

кување агарозног гела) 
7.082,50 

Потребна је за кување агарозног гела, за детекцију гел 

електрофорезом, а састављеног од агаросе (у облику праха) 

и TBE пуфера (у течном стању).  

1.2.6 
Штампна пумпа за 

претакање препарата 
194.582,00 

Неопходна за прецизно претакање препарата из великих 

буради у канте, како би се избегло ручно претакање 

препарата. Пумпа има и мерач, те обезбеђује прецизност.  

1.2.7 Термоблок 100.000,00 

Потребан у процесу изоловања генетичког материјала, како 

би се компоненте ћелије разградиле на одређеној 

температури.  

1.2.8 
Универзална метална 

(магацинска) полица  
198.940,00 

Полица је потребна за потребе нове делатности 

Зоохигијене, као предуслов адекватног складиштења 

препарата.  

1.2.9 

Уређај за RT-PCR 

дијагностику -6 

Дијагностички уређаји    

4.995.368,00 

Неопходан за детекцију присуства узрочника заразних 

векторских болести, који представљају опасност, како по 

људе тако и по животиње. Методе засноване на 

молекуларном нивоу, попут RT-PCR (ланчана реакција 

уможавања у реалном времену) високе су сензитивности и 

специфичности, те за веома кратко време рада и обраде 

резултата пружају увид о стању заражености популације 

комараца, глодара, крпеља како на територији града 

Београда, тако и шире. 

2 

Инвестициона улагања у 

набавку возила и пратеће 

опреме 

  

  

2.1 
Возила за прскање 

комараца 
  

  

2.1.1 
Возила за прскање 

комараца 

Средства су 

пренета у 2021. 

год 

Прилагођена за монтирање уређаја неопходних да би се 

обезбедио максималан капацитет Сектора екологије и 

унапређења животне средине, при извођењу програмских 

активности, поготово имајући у виду набављену нову 

опрему за третмане одраслих форми комараца и појачане 

захтеве за третирање површина.  
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Набављен је уређаја за RT-PCR дијагностику - неопходан за детекцију присуства 

узрочника заразних векторских болести, који представљају опасност, како по људе тако 

и по животиње. Методе засноване на молекуларном нивоу, попут RT-PCR (ланчана 

реакција уможавања у реалном времену) високе су сензитивности и специфичности, те 

за веома кратко време рада и обраде резултата пружају увид о стању заражености 

популације комараца, глодара, крпеља како на територији града Београда, тако и шире.  

Набављена је опрема за послове контроле бројности штетних огранизама – која 

обухвата 4 уређаја за хладно и 12 уређаја за термално замагљивање за сузбијање одраслих 

форми комараца и 10 моторних прскалица. 

Набављен је фрижидер са замрзивачем самоотапајући за складиштење хемикалија 

потребних за анализу, као и фрижидер неопходан за одлагање наручене хемије и 

узорака који стигну, а који не могу стајати на собној температури.  

Набављен је VORTEX апарат за изоловање генетичког материјала Потребан је за 

изоловање генетичког материјала, сједињавање компоненти са узорком, шејковање 

ради што бољег сједињавања, које се не може одрадити ручно.  

Набављена је аналитичка вага на 4 децимале - потребна за мерење агарозе која је 

саставни део гела за гел електрофорезу.  

Набављен је термоблок - потребан у процесу изоловања генетичког материјала, како 

би се компоненте ћелије разградиле на одређеној температури.  

Набављена је мала ламинарна комора - у којој се врши изолација генетичког 

материјала и припрема мастер микса за PCR реакцију.  

Набављена је мала гел електрофореза - систем се користи за детекцију узорака након 

PCR реакције, ради провере позитивности узорака, како се не би радила поново PCR 

анализа. 

Набављена је микроталасна пећница – потребна је за кување агарозног гела, за 

детекцију гел електрофорезом, а састављеног од агаросе (у облику праха) и TBE пуфера 

(у течном стању).  

Набављена је штампна пумпа за претакање препарата - неопходна за прецизно 

претакање препарата из великих буради у канте, како би се избегло ручно претакање 

препарата. Пумпа има и мерач, те обезбеђује прецизност.  

Набављена је и универзална метална (магацинска) полица - полица је потребна за 

потребе нове делатности Зоохигијене, као предуслов адекватног складиштења 

препарата.  

Набављено је и 10 пик ап возила за прскање комараца - прилагођена за монтирање 

уређаја неопходних да би се обезбедио максималан капацитет Сектора екологије и  

унапређења животне средине, при извођењу програмских активности, поготово 

имајући у виду набављену нову опрему за третмане одраслих форми комараца и 

појачане захтеве за третирање површина.  

 

1.4.6. Молекуларно – биолошка и хемијска испитивања 

 

 У оквиру лабораторије Сектора постоји: Лабораторија за молекуларно-биолошка и 

хемијска испитивања и Лабораторија за ентомолошко-биолошка испитивања. 

Лабораторија за молекуларно-биолошка и хемијска испитивања Сектора екологије и 

унапређења животне средине ЈКП „Градска чистоћа” Београд, базирана је на различитим 

техникама заснованим на PCR-u. Високо специфичној и сензитивној методи PCR-a претходи 

процес припреме и обраде узорака, а затим се приступа мануелној или аутоматској 

изолацији геномске ДНК/РНК путем комерцијалних китова. Лабораторија Сектора 
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екологије опремљена је савременим Real-Time PCR апаратом и савременом пратећом 

опремом, погодним софтером, високо квалитетним реагенсима и високо квалификованим 

стручним кадром. PCR метода пружа поузданост у идентификацији различитих бактерија, 

вируса и других микроорганизама. 

На овој методи је заснована детекција бактерија, вируса, паразита у различитим узорцима 

животињског порекла. Лабораторија Сектора екологије и унапређења животне средине по 

уговору са Градом Београдом на територији 16 градских општина врши детекцију-

Бактерија: Borrelia burgdorferi изазивача лајмске болести код животиња и људи из узорака 

крпеља рода  Ixodes  и  Leptospira interrogans  изазивача лептоспирозе из узорака глодара, 

Вируса: West Nile Virus (Вирус Западног Нила), као и паразита: Plasmodium vivax изазивача 

маларије код људи из узорака комараца рода Culex i Anopheles. 

Лабораторија за ентомолошко-биолошка испитивања бави се детерминацијом донетих 

узорака са терена и даљом припремом узорака за молекуларна испитивања. Такође 

лабораторија је задужена и за лабораторијско узгајање, манипулисање и опсервацију 

понашања инсеката, вектора заразних болести, при неком испитивању у лабораторији 

(постављање експеримента) у сврху усавршавања њиховог сузбијања на терену. Како би се 

усавршио и олакшао посао детерминације покренута је набавка бинокуларне лупе. Неретко 

се дешава да приликом детерминације и припреме узорака за анализу дође до откривања 

нове врсте на нашим подручјима који могу бити преносиоци заразних болести.  

Сарадња лабораторије Сектора остварена је и са Ветеринарским специјалистичким 

иститутом Краљево, чија лабораторија представља референтну установу за испитивање 

узорака комараца на пристуство Вируса Западног Нила. Са овим Институтом кроз пословно-

техничку сарадњу остварујемо екстерну међулабораторијску контолу наших резултата. 

Покренут је процес добијања акредитације лабораторије по стандарду SRPS ISO/IEC 

17025:2017 чиме ће валидност ових резултата бити потврђена. 

 

За лабораторију за молекуларно-биолошка и хемијска испитивања, Сектора 

екологије и унапређења животне средине ЈКП „Градска чистоћа” Београд, урађена је Измена 

и допуна ценовника ванредних услуга ЈКП „Градска чистоћа” Београд број 17149/3 од 

10.11.2020. године, за анализу крпеља сензитивном PCR методом на присуство бактерија и 

вируса, и анализу комараца на присуство бактерија и вируса.  

Комплетиран је ценовник редовних услуга број 16623/3 од 30.10.2020. године Одлуком 

о измена и допуни ценовника услуга за контролу и смањење популације глодара, инсеката 

и штетних организама и послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним 

површинама на територији града Београда које пружа ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.  

Урађена је измена и допуна ценовника услуга спровођења мера контроле и смањења 

популације глодара, инсеката и штетних организама и послове дезинфекције, дезинсекције 

и дератизације на јавним површинама на територији града Београда, за услуге сузбијања 

одралих форми комараца из авиона број 19446/5 од 15.12.2020. године.  

 

 

1.4.7. Ванредне активности сектора 

 

Током априла месеца 2020. године, у оквиру ванредних послова и ванредног стања у 

Републици Србији услед пандемије вируса COVID-19, Сектор екологије и унапређења 

животне средине спровео је и дезинфекцију на 17.040 хектара међублоковских површина на 

10 београдских општина (Раковица, Чукарица, Вождовац, Стари град, Савски венац, Врачар, 

Палилула, Звездара, Нови Београд и Земун) у два круга.  
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Такође, извршене су ванредно и услуге дезинфекције роло контејнера АB-rol кипера, 

за избачени отпад из привремених болница Хала 1 Београдског сајма и Арене. Без 

ангажовања трећег лица и без додатних трошкова, извршена је и дезинфекција свих погона 

и просторија ЈКП „Градска чистоћа“ Београд. 

 

 

1.5. СЕКТОР „ОДРЖАВАЊЕ“ 
 

У оквиру  Сектора „Одржавање“  током 2020. године број запослених лица je био 265, која 

су обављали послове сервисирања техничких капацитета и одржавања постројења предузећа 

ЈКП „Градска чистоћа“, подељених у четири службе: Служба одржавања возила, машина и 

помагала за рад (подељена у 9 одељења), Техничко развојна служба (подељена у 3 одељења), 

Служба дефинисања квалитета и Служба управљања интегрисаним шифарским системом. 

 

1.5.1. Организациона структура сектора „Одржавање“. 

 

 
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА 

 

 
Служба одржавања возила, 

машина и помагала за рад 

Техничко развојна 

служба 

Служба 

дефинисања 

квалитета 

Служба 

управљања 

интегрисаним 

шифарским 

системом 

 
Одељење компјутерске дијагностике Одељење котларнице и парних инсталација 

Одељење аутомеханичара Одељење за одржавање грађевинске механизације 

Одељење машинске припреме Одељење грађевинскихпослова 

Одељење аутоелектричара 

Одељење аутобравара – аутолимара 

Одељење аутолакирера 

Одељење поправки контејнера 

Одељење за одржавање машина и инсталација 

Одељење одржавања ауто гума 

 

1.5.2 Рад Службe одржавања возила, машина и помагала за рад у 2020. години 

 

Структура возног парка (2020. година): 

Р.бр. 
Врста возила по намени Број возила 2020 Структура % 

1 2 3 

1 Возила за одвожење смећа 193 27,86 

2 Возила за чишћење 57 8,3 

3 Возила за прање 82 11,71 

4 Ролкипери 18 2,57 

5 Тешки транспорт 60 8,57 

6 Транспорт 28 4 

7 Лаки транспорт 88 12,6 

8 Одвоз фекалних материја  6 0,86 

9 Подизачи 36 5,14 
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Р.бр. 
Врста возила по намени Број возила 2020 Структура % 

1 2 3 

10 Путничка возила 47 6,71 

11 Грајфери 8 1,14 

12 Мопеди 18 2,57 

13 Грађевинска механизација  31 4,57 

14 Трактори 24 3,43 

УКУПНО: 696 100 

 
Табела – Приказ интерног и екстерног улагања у одржавање техничких капацитета ЈКП „Градска 

чистоћа“ по делатностима у 2020. години 

 

 
Табела – Приказ екстерног улагања у одржавање техничких капацитета ЈКП „Градска чистоћа“ 

по делатностима у 2020. години 

 

 

Просечна дневна исправност возила ЈКП „ Градска чистоћа“ 

Дневна исправност возила (%) 
2020 

63,4% 

 

 

 

 

Делатност 

Трошкови 

резервних 

делова 

2020 

Одвоз комуналног отпада 80.614.759 

Чишћење јавних површина 19.063.472 

Прање јавних површина 9.960.691 

Рециклажа погон "Депонија" 4.824.986 

Транспорт 4.625.623 

Рециклажа погон "Отпад" 3.864.983 

Одвоз фекалног отпада 1.177.929 

Путнички програм 411.962 

Екологија 262.964 

Укупно: 124.998.654 

Делатност 

Трошкови 

екстерних услуга 

по делатности у 

2020 (у 000рсд) 

Одвоз комуналног отпада 15.873.059 

Рециклажа погон "Депонија" 6.609.315 

Транспорт 3.257.986 

Чишћење јавних површина 2.804.213 

Путнички програм 1.884.746 

Рециклажа погон "Отпад" 1.615.400 

Логистика – заједнички 

капцитети 469.933 

Прање јавних површина 307.350 

Одвоз фекалног отпада 174.640 

Екологија 162.224 

Укупно:  

124.998.654

80.614.759

19.063.472

9.960.691

4.824.986

4.625.623

3.864.983

1.177.929

411.962

262.964

191.284

Укупно:

Одвоз комуналног отпада

Чишћење јавних површина

Прање јавних површина

Рециклажа погон "Депонија"

Транспорт

Рециклажа погон "Отпад"

Одвоз фекалног отпада

Путнички програм

Екологија

Логистика - заједнички …

Трошкови резервних делова по делатности у  

2020 (у 000 рсд)

33.158.865

15.873.059

6.609.315

3.257.986

2.804.213

1.884.746

1.615.400

469.933

307.350

174.640

162.224

Укупно:

Одвоз комуналног отпада

Рециклажа погон …

Транспорт

Чишћење јавних …

Путнички програм

Рециклажа погон …

Логистика - заједнички …

Прање јавних површина

Одвоз фекалног отпада

Екологија

Трошкови екстерних услуга по делатнсоти 

у 2020 (у 000рсд)
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Број операција спроведених у сектору „Одржавање“ 

 

Превентивно одржавање је одржавање возила које се обавља на унапред одређеним 

интервалима а према прописаним критеријумима и чија је сврха смањивање вероватноће 

квара и одржавање возила у задовољавајућим радним карактеристикама. Корективно 

одржавање подразумева низ акција у циљу отклањања већ насталог квара и враћања возила 

у исправно стање. 

 

 

Број операција 2020.године 

Одржавање 2020 % 

Корективно 47.500 86% 

Превентивно 7.700 14% 

Укупно: 54.500 100 

 

 

 

Приказ Корективних операција у сектору „Одржавање“ у  2020. години 

 

Корективне операције Број операција 2020  Учешће %  

УКУПНО 47500 100 

Дефектажа 12856 27,07 

Поправка 10522 22,15 

Проширење радног налога 4758 10,02 

Замена 4000 8,42 

Екстерна поправка 3500 7,37 

Доливање 2895 6,09 

Дихтовање 1223 2,57 

Припрема за технички преглед 1000 2,11 

Изградња и уградња новог дела 800 1,68 

Израда 700 1,47 

Учвршћивање 561 1,18 

Уградња 1200 2,53 

Изградња - уградња 724 1,52 

Корективно 

47.500

86%

Превентивно

7.700

14%

Спроведене операције у 2020

Корективно 

Превентивно
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Корективне операције Број операција 2020  Учешће %  

Поручивање делова 400 0,84 

Штеловање 450 0,95 

Ресетовање 250 0,53 

Урађен сервис 444 0,93 

Изградња 984 2,07 

Постављање 233 0,49 

 

 

 

 

 

 

Приказ Превентивних операција у сектору „ Одржавање “ (2020) 

Превентивне операције Број операција у 2020.г Учешће % 

УКУПНО 7.700 100 

Прање 3.904 50,70 

Контролисање 2.600 33,77 

Очитавање компјутера 900 11,69 

Чишћење 72 0,94 

Подмазивање 70 0,91 

Провера на ваљцима 60 0,78 

Дијагностицирање 46 0,60 

Утакање 37 0,48 

Припрема возила за пут 10 0,13 

Припрема возила за зимске услове рада 0 0,00 

Мерење 1 0,01 

12.856

10.522

4.758

4.000

3.500

2.895

1.223

1000

800

700

561

1.200

724

400

450

250

444

984

233

Дефектажа

Поправка

Проширење радног налога

Замена

Екстерна поправка

Доливање

Дихтовање

Припрема за технички …

Изградња и уградња …

Израда

Учвршћивање

Уградња

Изградња - уградња

Поручивање делова

Штеловање

Ресетовање

Урађен сервис

Изградња

Постављање

Корективне операције у 2020 
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Учесталост кварова по намени техничког капацитета (%) 

Намена - делатност 2020 (%) 

Одвоз комуналног отпада 64,06 

Рециклажа погон "Депонија" 14,37 

Чишћење јавних површина 6,63 

Транспорт 5,17 

Путнички програм 4,21 

Логистика - заједнички капацитети 3,19 

Рециклажа погон "Отпад" 0,80 

Прање јавних површина 1,07 

Одвоз фекалног отпада 0,46 

 

 

 

Током 2020. године није реализована набавка услуга стручних обука радника, услед 

последица које је изазвала пандемија вируса „COVID-19“. 

3.904
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1.5.2. Рад техничко развојне службе у 2020. години 

 

Служба се састоји од три одељења и то: 

• Одељење котларнице и парних инсталација 

• Одељење за одржавање грађевинске механизације 

• Одељење грађевинских послова 

У техничко развојној служби су током 2020. године обављани следећи послови: 

- управљање котларницом – уобичајени радови неопходни за функционисање 

котларнице и инсталација (одржавање котлова, пламеника, резервоара кондензата, 

резервоара за припрему котловске воде, командног пулта са главним разводним 

електро орманом, као и осталих инсталација, парних и регулационих инструмената и 

водних пумпи) као и уобичајени радови на ремонту котларнице након грејне сезоне. 

- послови на одржавању грађевинске механизације (радионица на депонији у Винчи) а 

који подразумевају превентивно и корективно одржавање грађевинске механизације  

- послови на одржавању свих објеката и инсталација у ЈКП „Градска чистоћа“ (водовод 

и канализација као и електроинсталације) а који подразумевају превентивно и 

корективно одржавање објеката и инсталација у предузећу  

- Запослени у техничко развојној служби су обављали, поред наведених, и  послове: 

сачињавање техничких спецификација (дефинисање врсте и количине као и осталих 

неопходних услова за набавке добара, услуга и радова), послови на вођењу 

евиденције у бази података из делокруга рада службе, контрола документације у 

процесу јавне набавке (у делу појашњења, одговора на питања потенцијалних 

понуђача у току јавне набавке чији је иницијатор сектор Одржавање) 

Одељење котларнице и парних инсталација – Број радних налога у 2020. години 

Врста радова  

Број радних налога 2020. 

година 

Интерно Екстерно 

 Замена парне цеви у каналу - вод за хотел 1  / 

 Заптивање конденз цеви у котларници  1  / 

 Замена неисправних вентила на радијаторима (хотел) 1  / 

 Чишћење парних котлова - комада 3  / 1 

 Сервис горионика „Weishaupt RMS-9“ - комада 3  / 1 

  

У одељењу за одржавање грађевинске механизације број радних налога у  2020. години је 

износио 384 интерна налога и 47 екстерних налога. 

 

Одељење грађевинских послова – Број радних налога у 2020. години 

Врста радова 
Број радних налога 2020. година 

Интерно % Екстерно % 

 водоинсталатерски  156  35 15  47 

 електричарски  105 24  11 34 

 зидарски  11 2  2 6 

 молерски  32 7  1 3 

 столарски  95 21  3 9 

 браварски  43 10  0 0 

Укупно: 442 100 32 100 

1.5.3. Рад Службе дефинисања квалитета у 2020. години 

 

 У служби дефинисања квалитета су обављани следећи послови: 
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- послови у вези планирања набавки чији је иницијатор сектор „Одржавањe“ као и 

сачињавање плана потреба за наредну годину, 

- сачињавање техничких спецификација (дефинисање врсте и количине као и осталих 

неопходних услова за набавке добара, услуга и радова) 

- контрола захтева за јавне набавке (израђених у другим одељењима Сектора) у делу 

обавезних и додатних услова за сваку конкретну јавну набавку 

- контрола документације у процесу јавне набавке (у делу појашњења, одговора на 

питања потенцијалних понуђача у току јавне набавке чији је иницијатор сектор 

„Одржавање“ 

- израда интерних и екстерних докумената из делокруга рада сектора Одржавање 

- послови на вођењу евиденције у бази података из делокруга рада службе 

- израда анализа кроз праћење података и извештаја сектора Одржавање као и 

извештаја добијених од других сектора 

 

1.5.4. Рад Службе управљања интегрисаним шифарским системом 

 

Служба је основана у октобру 2018. године. Служба је одговорна за константно унапређење 

интерног шифарског система који се користи у свим организационим деловима предузећа. 

Служба управљања интегрисаним шифарским системом је у 2020. години вршила доделу 

шифара, које су потребне за инплементацију у нови софтвер „Microsoft Dynamics Business 

Central“ (MDBC), за постојеће као и нове артикле (око 15.000 додељених шифара) за све 

постојеће магацине у ЈКП “Градска чистоћа“, по важећој категоризацији артикала и 

упутству за шифрирање од маја 2017. године., где се сваком појединачном артикалу на 

основу  номенклатуре додељује нова јединствена шифра која се састоји из 5 (пет) сегмената 

и дефинише се са 10 (десет) карактера. 

Тежња је да се ажурира упутство за шифрирање и отварање нових сегмената словних 

карактера као и ознаку подврсте којој артикал припада. Такође је потребно ажурирати 

поступак доношења назива артикала који се уносе тј (шифрирају) и којој подгрупи 

припадају да шифре које се додељују буду исправне и у складу са постојећом 

категоризацијом на нивоу свих служби у предузећу од отварања радних налога до књижења.  

Циљеви Службе интегрисаног шифарског система су: ажурирање постојеће категоризације 

(шифарника), унапређење (измена) процедура за тачан унос података о артиклима у „MD 

BC “ и унос свих постојећих као и ново приспелих артикала на нивоу ЈКП ,,Градска чистоћа“ 

у постојећи програм „MDBC “. 

Кратак опис пословног процеса приликом шифрирања у оквиру Службе управљања 

интегрисаним шифарским системом у току 2020. године: 

Активности:  

- Добијање захтева путем електронске поште 

- Провера тачности добијеног захтева 

- Провера артикла у „BitImpex“ и „MDBC“ софтверима 

- Селектовање артикала по постојећој категоризацији 

- Додељивање шифара артиклима и унос истих у „MDBC“  и „BitImpex“ 

- Свакодневни контакт са осталим секторима ради провере и давања информација о 

постојећим шифрама 
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➢ Реализоване инвестиције у 2020. години сектора „Одржавање“  

Укупан износ реализованих инвестиција у 2020. години сектора „Одржавање“ износи 51.201 

хиљада динара, највећим делом се односи на извођење грађевинских радова на одржавању 

погона ЈКП „Градска чистоћа“ у износу од 15.000 хиљада динара као и замену горионика у 

котларници са мазута на „CNG“ погон у износу од 13.000 хиљада динара. Поред поменутих 

радова у току 2020. године улагано је у средства за рад, машине и алате, и осталу опрему 

неопходну за достизање адекватног степена исправности возног парка ЈКП „Градска 

чистоћа“ Београд.  

 

   Табеларни приказ реализованих инвестиција сектора „Одржавање“ у 2020. гoдини 

НАЗИВ ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА  Реализација 2020 

Извођење грађевинских радова на одржавању погона ЈКП "Градска чистоћа" 15.000.000 

Замена горионика у котларници са мазута на CNG погон 13.000.000 

Набавка ремонтованог погонског мотора са уградњом 5.000.000 

Инвестиционо одржавање опреме  5.000.000 

Алати 2.500.000 

Врата за радионице 2.500.000 

Генерални ремонт мотора 2.000.000 

Уређај за дијагностику (MAN i IVECO) 1.300.000 

Ротациона четка  1.045.000 

Стационарна цистерна за рабљено уље 1.000.000 

Набавка PVC и ALU столарије са услугом уградње 790.000 

Тростепена хидропнеуматска подна дизалица 50т 716.000 

Машина за прање подова 600.000 

Калорифери 390.000 

Опрема за одзрачивање квачила 200.000 

Мешалица за бетон 80.000 

Усисивачи 80.000 

Укупно: 51.201.000 

 

 

➢ Изазови сектора Одржавање у 2020. години 

Унапређење професионалног капацитета запослених кроз обуке и едукације. Обуке у 

области одржавања возила произвођача FARID, одржавања надградњи произвођача BAIS 

итд, обуке за одржавање осталих новонабављених возила и радних машина а која се први 

пут набављају и са којима радници на одржавању возила немају искуства у одржавању. 

Спровести типизацију и унификацију возног парка која би унапредила набавке резервних 

делова и самим тим повећала ефикасност одржавања возила.  

 

 
 

1.6. САМОСТАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЦЕЛИНЕ 

 

1.6.1. Служба безбедности и здравља на раду 

У току 2020. године донета је измена и допуна Акта о процени ризика на радном месту и у 

радној околини у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд  број 12367 од 07.08.2020. године. Измена 

и допуна Акта о процени ризика у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд донета је на основу чл. 
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13. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“ бр.101/2005, 91/2015 и 

113/2017) и Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној 

околини („Сл. Гласник РС“ бр. 72/06 / 84/06 – исправка, 30/10 и 102/2015). 

 

На основу Закона о безбедности и здрављу на раду члан 15 тачка 7. ЈКП „Градска чистоћа“ 

Београд је у обавези да испитивања опреме за рад обавља сваке три године. У току 2020. 

године укупан број извршених прегледа (испитивања) износи 31. У поменуту опрему се 

убрајају разне машине, алати, хидрауличне дизалице, хидрауличне платформе,виљушкари, 

подметачи, каналске хидро-пнеуматске дизалице и остала средства за рад. 

 

Служба је у периоду од 1.1.2020. године до 31.12.2020. године евидентирала укупно 123 

повреде запослених. Структура повреда према тежини истих је следећа: 

- 94 лаких повреда 

- 2 тешке повреде 

- 117 појединачних повреда 

- 3 колективне повреде 

- 4 нереализоване повреде. 

Структура повреда према радном месту је следећа: 

- 87 – комунални радник 

- 12 – возач на одвозу комуналног отпада 

- 24 – запослени на осталим радним местима.   

Право на средства и опрему за личну заштиту на раду имају сви запослени (запослени на 

неодређено време, запослени који раде на одређено време и радници ангажовани преко 

омладинске задруге, као и радници ангажовани на привременим и повременим пословима).  

Према оквирном плану 2.600 запослених у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд користе средства 

и опрему за личну заштиту на раду. 
 

➢ Преглед трошкова ЛЗО у 2020. години 

Р.бр Опис 
Јед. 

мере 

Почетно стање 

01.01.2020. године 

Набављено у току 

2020. године 

Издато радницима у 

току 2020. године 

Стање на дан 

31.12.2020. године 

По јед. 

Мере 

Вредност 

(рсд) 

По јед. 

мере 

Вредност 

(рсд) 

По јед. 

мере 

Вредност 

(рсд) 

По јед. 

мере 

Вредност 

(рсд) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Заштитна одећа комад 1.539 5.718.178 32.510 81.155.063 14.952 40.613.484 19.097 46.259.758 

2 Заштитна обућа комад 1.146 4.777.439 11.945 60.889.478 5.428 27.708.850 7.663 37.958.068 

3 Рукавице пар 9.370 3.011.752 39.289 13.146.762 17.590 5.881.146 31.069 10.277.368 

4 Заштита за главу комад 295 215.850 1.292 1.642.900 398 188.300 1.189 1.670.450 

5 Остала ЛЗС комад 46 78.461 69 118.327 27 30.627 88 166.161 

Укупно   12.396 13.801.680 85.105 156.952.531 38.395 74.422.407 59.106 96.331.804 

 

1.6.2. Служба за управљање информационим системима 

 

Служба за управљање ИС, ангажована је на пословима одржавања, праћења рада и 

унапређивању информационог  и  комуникационог система ЈКП „Градска чистоћа“ Београд. 

Најзначајније активности из области Информационих технологија изведене у току 2020. 

године су: 
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• извршена набавка 23 рачунара у вредности од 1.998.925 динара, 

• набављено је 9 штампача у вредности од 711.114 динара, као и тонери у вредности од 

999.169 динара, 

• у току је пребацивање телефона са Panasonic централе на „CISCO“ ИП телефонију, 

пројекат који је започет у 2020. години и чија вредност је била 6.974.345,52 динара  

(очекује се завршетак до краја маја месеца 2021. године), 

• набављен је „BACKUP“ као и 5 мини уређаја за складиштење података у вредности од 

2.069.044,50 динара, 

• извршена набавка батерија за УПС у вредности од 750.000 динара, 

• уведен програм за евиденцију у кадровској служби. 

 

➢ Софтверско решење ЕРП  

Пројекат је започет 2019. године склапањем уговора са фирмама „SAGA“ и „NPS“ који је 

обухватио:  

• ЕРП-1 са модулима: 

1. Финансије и рачуноводство 

2. Основна средства 

3. Службена путовања 

4. Набавке и обавезе 

5. Залихе – магацинско пословање 

6. Продаја и потраживања 

7. Малопродаја 

Пројекат се одвијао у фазама: 

- Прва фаза - анализа пословних процеса завршена 12.11.2019. године, 

- Друга фаза - дизајн и развој завршена 12.03.2020. године, 

- Трећа фаза - припрема тестног окружења и верификација „MFP“, завршена 

09.09.2020. године,  

- Четврта фаза - финална потврда решења и обука корисника, завршена 28.12.2020, 

године, 

- Пуштање система за рад са пост сподршком (стабилизацијом) - фаза је у току. 

Упоредо са ЕРП-1 у 2020. години кренуло се у рализацију ЕРП-2. 

 

• ЕРП-2 са модулима: 

8. Производња и прерада 

9. Управљање одржавањем и праћење рада возног парка 

10. Управљање пројектима 

11. Кадровска евиденција 

12. Обрачун зарада 

Пројекат се одвијао по фазама: 

• Прва фаза - анализа пословних процеса је завршена 06.11.2020 године, 

• Друга фаза - дизајн и развој пословних процеса, завршена 17.02.2021 године, 

• Трећа фаза - финална потврда и обука корисника, фаза је у току, 

• Четврта фаза - пуштање система у рад са постподршком. 
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Пандемија вируса „COVID-19“ која је владала у 2020. години највише се одразила на 

имплементацију ЕРП-а, где je због ограниченог броја људи у просторијама као и одсуствa 

људи (због болести) дошло до кашњења у завршетку појединих фаза имплементације ЕРП-

а, кашњење се процењује на 4 месеца. Остале активности везане за функционисање ИС 

обављане су без већих проблема. Током 2020. године спроведено је повезивање у јединствен 

информациони систем и опремање са неопходном „IT“ опремом  Сектора екологије и 

унапређења животне средине. 

 

1.6.3. Служба за надзор и обраду података 

 

Служба надзора и обраде података наставила током 2020. године континуирани рад на 

одржавању система видео надзора, система за контролу радног времена, система за  праћење 

возила и контроле потрошње горива, као и система радио-веза. 

Реализоване активности у току 2020. године су следеће: 

• уграђено је 150 GPS уређаја за праћење возила и 83 сонди за праћење потрошње 

горива; 

• надограђен је софтвер за контролу радног времена и постављено још 5 уређаја за  

евидентирање радног времена запослених (у Дирекцији и Сектору за екологију); 

• извршена је обука диспечера и управника погона у руковању радио уређајима и   

коришћења система радио веза, и 

• извршена је обука запослених на обради података у систему видео надзора, GPS  и 

праћења возила. 

Планови за будући развој: 

• надоградња система видео надзора, 

• надоградња система контроле возила и грађевинских машина путем система видео 

надзора,  

• уградња GPS уређаја и сонди за праћење и контролу потрошње горива на 100 возила. 

 

1.6.4. Кориснички сервис 

 

Основни циљ Службе корисничког сервиса је пружање максималне подршке корисницима  

услуга предузећа ЈКП „Градска чистоћа“, та подршка подразумева: решавање захтева и 

примедби у што краћем временском року од 72 сата, адекватна и правовремена 

информисаност корисника услуга о свим активностима предузећа. Средином 2019. године 

за кориснике услуга омогућена је  бесплатна телефонска линија, путем које могу директно 

од оператера добити информацију везану за услуге и рад ЈКП „Градска чистоћа“, такође и у 

току 2020. године наставило се овом активношћу. Корисници одговор добијају одмах или у 

року од 72 сата. 

 

Одељење еколошке едукације и информисања током 2020. године је било ангажовано на 

следећим активностима: 

➢ Еко квиз 

Почетком 2020. године започета је шеста сезона едукативног такмичења „Еко квиз“, која је 

стопирана услед пандемије вируса „COVID-19“. Поклоњени су нови приручници основцима 
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из 20 градова широм Републике Србије. Како ово такмичење даје изузетан допринос области 

Екологије и заштите животне средине, пратећи актуелне мере Републике Србије у заштити 

од вируса „COVID-19“, такмичење ће се наставити када услови буду дозволили његову 

реализацију.  

➢ Едукација 

Планиране едукативне активности Одељења еколошке едукације и информисања за 2020. 

годину, одложене су због пандемије вируса „COVID-19“. Организоване су многобројне 

хуманитарне акције које су испуњавале услове одређене пандемијом. 

➢ Рециклосауруси 

У 2020. години ЈКП „Градска чистоћа“ наставила је брендирање возила и радних машина у 

склопу велике кампање „Рециклосауруси“. Овим пројектом желимо да пробудимо еколошку 

свест свих Београђана, на овај начин константно подсећамо суграђане на значај рециклаже, 

која има велики утицај на очување животне средине. Возила су брендирана са цртаним 

ликовима и порукама са циљем да изазову пажњу суграђана, али и да остваримо додатну 

комуникацију са корисницима услуга.  

➢ Организација и подела новогодишњих поклон пакетића  

Предузеће је крајем године организовало акцију поделе новогодишњих поклон пакетића за 

децу запослених. Сектор/Одељење Еколошке едукације и информисања имало је значајну 

улогу у овој активности. 

➢ Израда новог сајта предузећа 

Током претходне године планирана је израда нове модерне интернет странице предузећа. 

Сходно свакодневним променама и иновацијама у свету интернета одлучено је да се започне 

са нацртом идејног решења нове интернет странице, након чега је и започета израда новог 

модерног сајта. 

 

1.6.5. Служба управљања пројектима 

 

➢ Информације о улагањима у циљу заштите животне средине: 

У циљу смањења емисије загађујућих материја у ваздуху из стационарних извора загађења-

котларнице ЈКП „Градска чистоћа“ на локацији Мије Ковачевића бр. 4, омогућено је 

коришћење CNG горива за потребе рада горионика на два постојећа котла. Исти је заменио 

мазут као гориво. У ову инвестицију ЈКП „Градска чистоћа“ је уложила  1.000.000 динара са 

циљем заштите животне средине. 

На основу анализе Службе управљања пројектима о потрошњи електричне енергије у 

2020.години извршена је реконструкција спољне расвете на локацијама објеката ЈКП 

„Градска чистоћа“- Дирекција, Мије Ковачевића бр.4 и Аутобаза вождовац, Топлице 

Милана бр.1. 

Уграђена је ЛЕД расвета због економичности која се остварује кроз ниску потрошњу 

енергије и дужи век трајања. Кроз ову инвестицију директно се подстиче подизање 

квалитета животног окружења кроз уштеду електричне енергије, чисто светло без УВ 

зрачења, безбедније функционисање на ниском напону и производи ниску емисију топлотне 

енергије чиме се доприноси заштити животне средине. Због пандемије вирусом „COVID-

19“ реализација овог пројекта је каснила и није било могућности да се у истој години 

пројекат прошири и на локације погона ЈКП „Градска чистоћа“ Београд. 
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➢ Реализован и планирани развој у управљању отпадом: 

Током 2020. године завршен је  пројекат за насипање РЕВА (локација РЕВА 1- привредна 

зона) са дефинисаним зонама за депоновање грађевинског шута и његово дробљење за 

поновну употребу у грађевинарству (бетоне и друге материјале у складу са савременим 

светским трендовима). 

Завршен је  Идејни пројекат за постављање објеката и опреме за сепарацију агрегата на 

локацији РЕВА 1-привредна зона, а ради прибављања привремене дозволе. 

 

➢ Спроводени кораци (етапе) за добијање дозвола за рециклажна дворишта 

(центре) и сортирне станице по локацијама; 

У 2020. години Служба управљања пројектима учествује у кординисању већ објављених 

поступака за рециклажна дворишта и рециклажних центара (прибављања листова 

непокретности, копије планова, информација о локацији, подношења захтева секретаријату 

за имовинско правне послове за сагласности имовиинско правног статута земљишта 

одређених и додељених локација у граду Београду). У изради Урбанистичко-техничке 

документације за рециклажна дворишта (центар) и сортирне станице урађено је следеће:  

 

Вождовац, рециклажно двориште и сортирна станица - спроведен је Пројекат  

препарцелизације у Секретаријату за урбанизам и грађевину града Београда, те је исти 

оверен и спроведен у РГЗ-у Вождовац са новоформираним катастарским парцелама; 

Спроведен је Урбанистички пројекат у Секретаријату за урбанизам и грађевину града 

Београда; Прослеђено је ИДР (идејно решење) за локацијске услове. Благовремено се 

поступало у свим дописима, као и добијању свих неопходних услова од ЈП „Зеленило“, 

„Електродистрибуција“, „Водовод и канализација“ и других институција и надлежних 

органа у решавању и спровођењу поступака. 

 

Крњача, Палилула, рециклажно двориште - спроведен је Пројекат препарцелизације у 

Секретаријату за урбанизам и грађевину града Београда, те је исти оверен и спроведен у 

РГЗ-у Палилула са новоформираним катастарским парцелама; Спроведен је Урбанистички 

пројекат у Секретаријату за урбанизам и грађевину града Београда. Прослеђено је ИДР 

(идејно решење) за локацијске услове. 

 

Звездара, Миријево, рециклажно двориште и сортирна станица - спроведен је Пројекат  

препарцелизације у Секретаријату за урбанизам и грађевину града Београда, те је исти 

оверен и спроведен у РГЗ-у Звездара са новоформираним катастарским парцелама. 

 

Добановци, рециклажно двориште - спроведен је Пројекат препарцелизације у 

Секретаријату за урбанизам и грађевину града Београда, те је исти оверен и спроведен у 

РГЗ-у Сурчин са новоформираним катастарским парцелама. Спроведен је Урбанистички 

пројекат у Секретаријату за урбанизам и грађевину града Београда. 

 

Земун (Погон Нови Београд), рециклажно двориште и сортирна станица - спроведен је 

Пројекат  препарцелизације у Секретаријату за урбанизам и грађевину града Београда,  те је 

исти оверен и спроведен у РГЗ-у Земун са новоформираним катастарским парцелама. 

 

Земун поље, целина 1, рециклажни центар - спроведен је Пројекат препарцелизације у 

Секретаријату за урбанизам и грађевину града Београда, те је исти оверен и спроведен у 

РГЗ-у Земун са новоформираним катастарским парцелама. 
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Покренути су поступци утврђивања јавног интереса за земљиште у физичкој својини а све 

за спајање катастарских парцела ради изградње рециклажних ценатра. За локацију Земун 

поље покренут је поступак експропријације испред Скупштине општине Земуна основу 

одлуке о додељеном јавном интересу за КП у Земун пољу ради решења имовинско правног 

дела и спровођење урбанистичко-техничке документације. Спроведени су пројекти 

препарцелације-парцелације на општинама „Сурчин“, „Земун“, „Земун поље“- две локације, 

„Вождовац“ једна локација, „Крњача“ једна локација, „Звездара“ једна локација, „Палилула 

једна локација, а сви наведени пројекти препарцелације спроведени су и кроз катастар 

непокретности Београд. Спроведени су и урбанистички пројекти за локације „Палилула“-

Крњача и „Вождовац“.  

Служба је учествовала у припреми документације на основу добијених локација и 

додељених ЈКП „Градска чистоћа“ Београд како би вршила услугу одлагања шута, земље и 

др. за локације „Орловача“и „Рева“. 

 

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд би требала у сарадњи са Градом Београдом и Дирекцијом за 

градско грађевинско земљиште да потражује више локација на којима је неопходно 

насипање (шута и др. растреситих материјала) који су неопходни, како граду, тако и ЈКП 

„Градска чистоћа“ за проширење како својих послова тако и добити предузећа, поготово у 

урбаним градским деловима која ће у будућности кроз развојне планове и 

инфраструктуралне промене захтевати и такав вид радова насипања (нивелациони и 

денивелациони). Како ЈКП „Градска чистоћа“ за све досадашње своје локације – погоне, има 

сагласност са привременим начином коришћења, намеће се потреба да се за локације на 

којима су поднешени захтеви за легализацију добије по могућности и спроведе, поступак 

озакоњења чиме би се стекао и трајан начин коришћења. Како је на многим локацијама 

долазило до измене ДУП-а у регулационе планове, са многих локација где су смештени 

погони мораћемо се у будућности дислоцирати, Служба Управљања пројектима би могла уз 

сагласност и одобрење менаџмента предузећа да у  оквиру предузећа покреће поступке и 

тражи од надлежних органа додељивање локација трајног карактера за комуналну 

делатност. Служба управљања пројектима чека одлуку Менаџмента о настављању и 

спровођењу урбанистичко-техничке документације. 

 

Дозволе прибављене у 2020. години: 

• Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на подручју града 

Београда бр. V-04 број: 5016-24/2020 од 18.12.2020. године 

• Дозвола за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада за локацију 

Аутобаза, Милана Топлице бр.1, бр. V-04 број: 501.6-19/2020  

 

Дозволе прибављене у 2021. години: 

• Решење о привременој грађевинској дозволи за локацију за одлагање неопасног 

грађевинског и инертног отпада „Рева“, ГО Крњача, Инт. IX – 20 бр.351.73-4/2020 

од 12.01.2021. године 

  

У складу са стратегијом развоја и функционално-организационим моделом модернизације 

постојећег начина пословања, у 2020. години покренута је набавка услуге Продајна 

комерцијала-пласман услуга-Техничко-софтерско оперативно решење и имплементација 
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решења за потребе продајне комерцијале и пласман услуга корисницима (ПКПУК) са 

пратећим алатом и опремом. Циљ је развојни, да запосленима у предузећу омогући повећање 

обухвата корисника, пре свега правних субјеката, а самим тим и значајно повећање 

пословног прихода. Набавка софтера за статистику и аналитику са могућношћу прављења 

стандардних извештаја у циљу праћења ефеката имплементације ПКПУК кроз време и 

могућност предвиђања (forecasting анализе) ефеката повећања обухвата корисника, односно 

пословног прихода на бази историјских података. Укључује и набавку опреме за заштиту 

информационо-комуникационе мреже предузећа. 

 

Служба управљања пројектима имала је учешће подршке Служби управљања 

информационим системом у имплементацији ЕРП решења учествујући и организујући 

састанке и радионице унутар служби као кључних корисника, а ради замене постојећег 

пословног решења („NextBiz“) које сада не подржава адекватно кључне пословне процесе и 

чија употреба, због технолошке застарелости, без адекватне подршке и перспективе 

представља озбиљан ризик у пословању. У складу са тим одрађена је фаза 1 где је 

верификовано ново решење као минимално функционални производ (МФП) у целини и 

извршена анализа стања пословних процеса унутар пословног система ЈКП „Градска 

чистоћа“. У 2020. години покренут је проширење и надоградња софтерског решења за 

управљање пословањем ЕРП. Служба планира активност на истом пројекту и у 2021. години 

до потпуне имплементације тј. укључивање овог система у пословни процес. Због пандемије 

вирусом „COVID-19“ реализација овог пројекта је отежана, те се због предузетих 

превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених и како нашег предузећа 

тако и понуђача, реализација имплементације пролонгира. 

 

Служба управљања пројектима имала је учешће подршке  Сектору „Оперативе“ за потребе 

изградње погона Врачар на локацији Грчића Миленка код улице Јужни Булевар КП 

бр.4724/1 КО Врачар. Направљен је план за осветљавање ЛЕД расветом након што буде 

припремљен терен. И у 2020. години Служба управљања пројектима је била укључена по 

питању прослеђивања података за информативни систем енергетике града Београда (ИСЕБ).  

 

Учешће  у координационом тиму за реализацију програма рехабилитације дистрибутивног 

система даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“ за период од 2017-2021 године (на 

„e-poštu“ Миљане Сталетовић послатo 06.07.2017. године из Градске Управе града Београда, 

Секретаријат за енергетику). Због пандемије вирусом „COVID-19“ у 2020. години ово 

учешће се није остварило. 

 

У 2020. години Служба управљања пројектима  учествује у комисији за предпријем и пријем 

основних средстава из Уговора о јавној набавци добара бр.101/25 од 18.07.2019. године са 

фирмом „Sky technologies“, а по одлуци Директора бр.13713 од 30.08.2019. године и 

бр.16096  од  08.10.2019. године. 

 

У време пандемије вирусa „COVID-19“ и мера изолације које су наложене, дат је несебичан 

допринос како би пријем основних средстава из Уговора био реализован и систем стављен 

у функцију. 

Због исказаних потреба и могућности за пресељењем на нову локацију дела ЈКП „Градска 

чистоћа“ Београд, упућен је предлог у 2020. години, са потребом Израде пројекта нове 

пословне зграде на новој локацији. У 2021. години очекујемо дефинисање могућности 

пресељења и временских оквира, након чега ће бити покренута израда пројекта.  
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Служба управљања пројектима учествује у радним групама за имплементацију и 

мониторинг локалног еколошког акционог плана за ГО Земун и ГО Чукарица са планом 

учешћа до 2023. године. Због пандемије вируса „COVID-19“ у 2020. години ово учешће се 

није остварило. Сматрамо да је пандемија онемогућила учешће у изради  и имплементацији 

Локалног еколошког акционог плана који је могао донети добре и економичне пројекте око 

заједничког осмишљавања управљања отпадом на нивоу ових Општина.  

У 2020. години Служба управљања пројектима направила је увид у евиденцију и статус 

станова у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд и корисника-других физичких лица по Уговорима 

као и целокупне имовине са Дирекцијом и погонима са земљиштем и објектима који су 

земњишнокњижни и у поступку озакоњења. 

 

У 2020. години Служба управљања пројектима направила је рекапитулацију вредности 

непокретности. 

 

Табеларни преглед рекапитулације вредности непокретности 

РБ ПЛАЦ ЈКП „ГРАДСКА 

ЧИСТОЋА“ 

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 

1 Дирекција, Мије Ковачевић бр.4 465.719.664,13 

2 Аутобаза, Милана Топлице бр.1 365.083.847,57 

3 Депонија, Винча 78.271.675,48 

4 Погон Отпад, Вишњичка бб 55.441.569,08 

5 Погон Стари град 5.918.810,07 

6 Погон Палилула 7.401.924,14 

7 Погон Врачар 3.502.537,00 

8 Погон Звездара 11.511.021,19 

9 Погон Раковица 11.932.574,93 

10 Погон Чукарица 8.203.183,28 

11 Погон Нови Београд 17.640.517,85 

12 Погон Земун 13.180.746,98 

УКУПНО 1.043.808.071,70 

 

1.6.6. Служба управљања квалитетом 

Служба управљања квалитетом је интензивно радила на изради поступака који су у вези са 

ISO 9001:2015. Написани поступци се односе на начин и поступак рада сектора и служби у 

ЈКП „Градска чистоћа“, као и поступци који су уопштено у вези за ЈКП „Градска чистоћа“ 

и то: 

• Поступак пријема, складиштења и издавања робе из магацина 10 у ЈКП 

„Градска чистоћа“ 

• Поступак анализе ризика 

• Поступак документованих информација 

• Поступак наплате потраживања (измене) 

• Поступак управљања процесом одвоза и депоновања фекалних материја 

(измене) 

• Поступак урбанистичко техничких послова (измене) 
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• Поступак о раду и манипулацији течним флуидима на интерним пумпама у 

ЈКП „Градска чистоћа“ (измене) 

• Пословник о квалитету (измене) 

• Поступак протока документације (радна верзија) 

• Поступак планирања набавки (радна верзија) 

• Поступак фактурисања (радна верзија) 

• Поступак расхода основних средстава и ситног инвентара (радна верзија) 

• Поступак управљања комуналним отпадом, чишћење и прање јавних 

површина (радна верзија) 

• Записи о квалитету: 

- Обрада списка локација у вези постављања обавештења о Политици квалитета 

- Табела расподеле поступака 

• Програм пословања 

• План активности на спровођењу препорука уз нацрт извештаја о извршеној 

интерној ревизији система јавне набавке, подсистема припрема и планирања јавних 

набавки за 2020. годину у ЈКП „Градска чистоћа“ 

• Корпоративно управљање у државним предузећима - обрада 

• Израда Програма пословања за 2021. годину 

• Ревидирање поступака који су у примени 

• Припрема за сертификацију стандарда ISO 9001:2015 

• Сертификација стандарда ISO 9001:2015 

• Попис информационе технологије на свим локацијама 

 • Попис сировина, репроматеријала и робе у друштвеном стандарду 

 

У оквиру Сектор екологије и унапређења животне средине израђени су следећи 

поступци: 

• Поступак спровођења мера сузбијања глодара - дератизација, 

• Поступак спровођења контроле - мониторинг глодара,  

• Поступак спровођења контроле - мониторинг крпеља, 

• Поступак спровођења мера сузбијања крпеља. 

Контролори квалитета ауто делова и техничких флуида су током 2020. године обављали 

своје редовне активности (пријем ауто делова и техничких флуида). Од новембра месеца 

2020. године контролори квалитета ауто делова и техничких флуида врше и пријем 

потрошног материјала. 

Запослени у Служби управљања квалитетом су активно учествовали на састанцима тј. 

радионицама у вези имплементације ЕРП-а, као подршка Служби ИТ-а и Служби 

управљања пројектима. Планирано је и даље активно учествовање на пројекту ЕРП-а до 

потпуне имплементације истог у пословни процес, а у циљу усклађивања са стандардима, 

евентуалне израде нових и дораде постојећих Процедура, праћења токова документације 

итд. 

 

Сарадња Службе контроле квалитета са екстерним странама 

• Институт за стандардизацију Србије - обуке, курсеви, семинари за ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015, ISO 45001:2015, итд., информисање у вези стандарда 17021-1:2015 и 17021-

3:2017  као и праћење измена стандарда и објављивање нових публикација (контакт особа г-

дин Горан Ђурић) 
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Управљање ризицима и непредвиђеним ситуацијама  

У ову сврху су урађени: 

  1. Поступак анализе ризика 

  2. Идентификовање, вредновање и праћење ризика система менаџмента  

 

➢ Значајни догађаји  по завршетку пословне године 

Сертификација и добијање сертификата за стандард ISO 9001:2015 

Услед пандемије вируса „COVID-19“ служба је била у благом заостатку израде одређених 

поступака, провере постојећих, као и свих осталих горе наведених активности, а све из 

разлога немогућности комуницирања са запосленима у одређеним секторима и службама 

који су били болесни. Иста ситуација је била и што се тиче екстерних страна са којима 

сарађујемо. Важно је напоменути да је део запослених у служби учествовао у паковању 

пакета у Београдској арени који су били намењени нашим најугроженијим суграђанима и 

тим чином је дат мали допринос помоћи истима.  

 

1.7. СЕКТОР ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА 

 

Током 2020. године Сектор правних, правних, кадровских и општих послова активно је  

учествовао у доношењу свих општих аката предузећа. Неки од најважнијих су:  

• Правилник о употреби система електронске евиденције и контроле радног времена у 

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 3722/1 од 28.2.2020. године,  

• Правилник о организацији рада ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за време трајања 

ванредног стања због заразне болести „COVID-19“ и поступању запослених и 

ангажованих лица број 5540 од 27.03.2020. године,  

• Правилник о утврђивању елемената за оцену индивидуалног радног доприноса 

запослених у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд број 11562/5 од 24.7.2020. године,  

• Правилник о радној дисциплини и понашању запослених код послодавца ЈКП 

„Градска чистоћа“ Београд број 11562/4 од 24.7.2020. године,  

• Правилник о организацији рада ЈКП „Градска чистоћа“ Београд услед епидемије 

заразне болести „COVID-19“и поступању запослених и радно ангажованих лица број 

10856/2 од 10.7.2020. године,  

• Одлука о распореду радног времена запослених у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 

време трајања ванредне ситуације изазване вирусом „COVID-19“ број 11997 од 

30.7.2020. године, Правилник о измени и допуни правилника о организацији рада 

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд услед епидемије заразне болести „COVID-19“и 

поступању запослених и радно ангажованих лица број 18025/1 од 20.11.2020. године,  

• Правилник о безбедности и здрављу на раду у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд број 

19914/3 од 23.12.2020. године,  

• Пословник о раду одбора за безбедност и здравље на раду број 20530 од 30.12.2020. 

године. 
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1.7.1. Судски спорови-број/вредност/исход 

 

• Активни Судски спорови у 2020. години у којима је  ЈКП „Градска чистоћа“ – 

Тужилац у којима заступају правна служба ЈКП ,,Градска чистоћа“ и адвокати: 

Укупан број утужених купаца (судских спорова) у којима је ЈКП „Градска чистоћа“ Београд 

тужилац  је 98,  а вредност спорова, износ дуга је 1,29 милијарди динара на дан 31.12.2020. 

године. Од овог износа вредност судског спора против фирме Блок д.о.о износи 754.020 

хиљада динара. Процена исхода спора је да ће се окончати у нашу корист. 

 

• Активни судски предмети у 2020. години у којима је ЈКП „Градска чистоћа“ - 

Тужена страна  

Број судских спорови у којима је ЈКП „Градска чистоћа“ тужена је 106 од стране  физичких 

лица, укупан вредност спорова по том основу износи 72.702 хиљада динара. Основ тужби 

је накнада материјалне и нематеријалне штете. Исход по овим споровима је неизвестан.  

 

 

• Окончани судски предмети у 2020. години у којима је ЈКП „Градска чистоћа“ – 

Тужена страна 

Број окончаних судских спорова у којима је ЈКП „Градска чистоћа“ тужена страна у 2020. 

години износи 14, укупне вредности спорова у износу од 7.629 хиљада динара.  

 

• Окончани судски предмети у 2020. години у којима је ЈКП „Градска чистоћа“ – 

Тужилац 

Број окончаних судских спорова у којима је ЈКП „Градска чистоћа“ тужилац  у 2020. години 

износи 45, укупне вредности спорова у износу од 217.713 хиљада динара. Оквирно 90% 

спорова је окончано у корист ЈКП „Градска чистоћа“. 

1.7.2. Предлози за извршење, пријава потраживања – стечај и ликвидација, израда 

правних аката, кореспонденција интерна и екстерна, давање правног мишљења, 

стамбена питања 

 

Током 2020. године, односно закључно са 31.12.2020. године, поднето је укупно 608 

Предлога за дозволу извршења на основу веродостојне исправе на име пружених, а 

неплаћених услуга сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада надлежним јавним 

извршитељима, од чега је Служба правних послова поднела 456 предлога, а адвокатска 

канцеларија 152 предлога.  

У истом периоду по закључцима јавних извршитеља, Сектору економских послова упућено 

је 1.467 налога за плаћање такси јавним извршитељима. Израђено је 529 поднесака о стању 

дуга, одређивању средства извршења поступка, односно захтева за накнаду трошкова 

успешног спровођења, 115 приговора и жалби на решења јавног извршитеља, односно 

Привредног суда, као и 34 Уговора о признању дуга и отплати истог на рате (вансудска 

поравнања). Израђено је 20 предлога за извршење на основу извршне исправе.У периоду од 

1.1.2020 – 31.12.2020. године 71 лице је упућено на обављање друштвено корисног рада у 

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, те је за наведена лица израђен допис Служби безбедности 

и здравља на раду, као и погону на који се лица упућују, односно израђен је извештај о 

обављању (необављању) друштвено корисног рада који је достављен надлежном 

тужилаштву. 

У току 2020. године прикупљена је документација о стању дуга за 84 правна лица над којима 

је покренут поступак стечаја, односно ликвидације и за иста је спроведена пријава 
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потраживања, као и израђен 121 допис (стечајним управницима, за огласну таблу, допуна 

пријаве потраживања и сл.)  

 

Током 2020. године израђено је разних врста уговора и анекса (редовне и ванредне услуге, 

пословно-техничка сарадња, купопродаја секундарних сировина, преузимање амбалажног 

отпада и сл.) – током 2020. године израђено 368 уговора и анекса уговора, док је раскинуто 

11. 

 

Одељење друштвеног стандарда обухвата спремање оброка за запослене у кухињи 

дирекције и аутобазе Вождовац, одвожење на Депонију Винча и Погон „Отпад“ као и рад 

шанковa у „управној згради I“, „мензи“, „одржавању“, „хотелу“, „аутобази Вождовац“, 

Погону „Отпад“ и Депонији „Винча“. 

У кухињи дирекције  је припремљено и продато укупно 184.899 порцијa, а у кухињи 

Аутобазе Вождовац укупно 82.520 порција. У шанковима је продато укупно 587.071 

артикала. 

 

Из архиве у току 2020. године извршено је излучивање безвредне архивске грађе. 

Излучивање је извршено на основу Решења бр. 03-14/177 од 26.05.2020. године којим је 

одобрено  излучивање 2.292 регистратора, 33 свежњa, 10 кутија, 137 књига, 11 фасцикли  и  

121 оригинал микрофилм, 121 дијазо копија и 6 CD-ова – што укупно износи 250 метра 

дужних регистратурског материјала. У 2020. години је према уговору 145/17 од 06.08.2019  

снимљено 411.000 докумената  (448 регистратора, 40 фасцикли, 2 кутија). Према уговору 

99/20 од 16.10.2020 године снимљено 117.321 докумената.  

 

У писарници (главни деловодник), односно деловодник за општу пошту, 2020. године 

заведено је укупно 24.266 предмета, имајући у виду укупан број предмета који се заводе по 

систему основних бројева и подбројева. Саставни део деловодника чине и скрипте, које носе 

првих 26 основних бројева главног деловодника у 2020. години, у које је укупно заведено 

37.352 докумената. 

У деловодник за јавне набавке, у току 2020. године, заведено је укупно 6.400 докумената. 

Укупан број експедоване поште, односно поштанских пошиљки у 2020. години износи 9737. 

У библиотеци ЈКП „Градска чистоћа“ Београд у току 2020. године није спровођена набавка 

нових књига. Број издатих књига у наведеном периоду је 300. 

 

 

Урбанистичко-технички послови 

 

Изменом систематизације послова и радних задатака у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд од 

дана 15.12.2020. године извршена је промена организационе структуре, тако што је из 

Сектора оперативе, Служба урбанистичко-техничких послова премештена у Сектор 

правних, кадровских и општих послова.  

Задаци предметне службе у оквиру нашег сектора јесте: 

- давање услова за израду пројеката у вези локације судова за смеће и њиховог броја, 

- давање сагласности на главне архитектонско-грађевинске пројекте и пројекте 

уређења слободних површина за доградњу, реконструкцију и изградњу нових 

објеката различите намене, 

- израда техничке документације у вези са постављањем судова за смеће, 

- припрема урбанистичких услова у вези прибављања података о постојећој 

технологији евакуације отпадака на предметном простору, 
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- технички пријем објеката. 

 

Имајући у виду да је Служба урбанистичко-техничких послова у току 2020. године 

пословала у оквиру Сектора правних, кадровских и општих послова 15 дана, за то време је 

развијана стратегија и ефикаснији начин рада службе, модел и форма израде аката службе, 

који су се реализовали у наредној години. 

 

Служба обезбеђења 

 

Служба обезбеђења у 2020. години није претрпела било какве организационе промене, те је 

наставила да функционише у оквиру Сектора правних, кадровских и општих послова у 

постојећем кадровском капацитету, обављајући послове заштите лица и имовине предузећа. 

Покренут је захтев за набавку услуге физичко-техничког обезбеђења, а који није реализован 

до краја 2020. године. 

 

1.7.3. Покренути поступци за добијање дозвола, добијене дозволе и статус осталих 

дозвола (рокови и институције) 

 

Дозвола за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада 

на локацији Топлице Милана 1  

 

Сектор правних, кадровских и општих послова је прикупио потребну документацију и 

израдио све акте који чине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну 

средину постројења за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног 

отпада на локацији Топлице Милана бр.1, Вождовац, КП 5835/3 КО Вождовац односно у 

објекту Аутобазе Вождовац у сарадњи са стручном консултантском фирмом која је 

учествовала у раду на овом задатку. Захтев је дана 14.07.2020. године поднет Секретаријату 

за заштиту животне средине Градске управе града Београда. Након што је секретаријат 

поступио по захтеву и дана 06.08.2020. године донео решење којим је утврдио да није 

потребна израда студије о процени утицаја на животну средину сектор је спровео све 

активности за формирање и предају захтева за издавање дозволе. Захтев је предат 

31.08.2020. године и допуна истог дана 10.10.2020. године. 

Активности сектора поред прикупљања документације из предузећа и других органа 

огледају се и у одржавању низа састанака са представницима наведеног секретаријата, 

Сектора за ванредне ситуације МУП РС и консултантске фирме, као и излазака на терен 

односно објекат Аутобазе Вождовац ради постављања самог постројења. Даље излазак на 

терен дана 14.09.2020. године са инспекторима Секретаријата за инспекцијске послове ради 

контроле испуњености услова за рад постројења. Секретаријат је 30.09.2020. године издао 

дозволу за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на 

предметној локацији са роком важења од 10 година. 

 

Дозвола за сакупљање и транспорт опасног и неопасног отпада 

 

Сектор је извршио све припремне радње и прикупио сву документацију у сарадњи са 

консултантском фирмом за формирање захтева за дозволу за прикупљање и транспорт 

опасног и неопасног отпада. Активности се огледају у раду на испуњавању формалних, 

кадровских и техничких услова предузећа за обављање делатности за коју се подноси захтев 

за дозволу то јест, израда аката, прикупљање документације потребне за предузеће, 
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спровођење обука и исходовање лиценци за запослене као и опремање возила за ту намену. 

Захтев је предат дана 09.10.2020. године Секретаријату за заштиту животне средине града 

Београда. Исти секретаријат дана 18.12.2020. године издаје Дозволу за сакупљање и 

транспорт опасног и неопасног отпада на подручју града Београда. 

  

Дозвола за постројење за складиштење, третман и поновно искоришћење неопсног 

грађевинског отпада на локацији „Рева“  

 

Сектор правних, кадровских и општих послова је прикупио потребну документацију и 

израдио све акте који чине захтев за одређивање обима и садржаја пројекта на животну 

средину постројења за складиштење, третман и поновно искоришћење неопасног 

грађевинског отпада на локацији „РЕВА“, КП 1034/7 и 1034/12 КО Крњача у сарадњи са 

стручном консултантском фирмом која је учествовала у раду на овом задатку. Захтев од 

28.07.2020. године и допуна захтева од 31.08.2020. године поднети су Секретаријату за 

заштиту животне средине Градске управе града Београда. Исти секретаријат је дана 

16.10.2020. године донео решење којим се одређује обим и садржај студије о процени 

утицаја на животну средину предметног пројекта. Студија је урађена и дана 06.11.2020. 

године предата Секретаријату за заштиту животне средине. Исти секретаријат је дана 

22.01.20201. године решењем прекинуо поступак о давању сагласности на студију о процени 

утицаја на животну средину и наложио носиоцу пројекта да измени и допуни исту у складу 

са Извештајем техничке комисије од 22.01.2021. године. 

Даље, сектор је прикупио потребну документацију, израдио све акте и поднео захтеве за 

услове субјеката јавних овлашћења за прибављање привремене грађевинске дозволе по 

члану 147. Закона о планирању и изградњи ради изградње приступне саобраћајнице, платоа 

и сепарације агрегата са пратећим објектима на КП 1034/7 и 1034/12 КО Крњача локација 

„РЕВА“. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове града Београда је издао 

привремену грађевинску дозволу инвеститору граду Београду, за потребе ЈКП „Градска 

чистоћа“, Београд за изградњу приступне саобраћајнице, платоа и сепарације агрегата са 

пратећим објектима бр.351.73-4/2020 дана 21.01.2021. године. 

 

Дозвола за третман, односно поновно искоришћење неопасног отпада у мобилном 

постројењу 

 

Сектор правних, кадровских и општих послова је прикупио потребну документацију и 

израдио све акте који чине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну 

средину мобилног постројења за третман инертног и неопасног грађевинског отпада на 

животну средину који је дана 10.06.2020. године поднет Министарству заштите животне 

средине. Исто министарство доноси решење дана 17.07.2020. године да није потребна израда 

предметне студије. Даље сектор и сарадњи са Сектором депоновања и рециклаже прикупља 

документацију и израђује све акте који чине захтев за издавање дозволе за третман инертног 

и неопасног грађевинског отпада у мобилном постројењу који је поднет дана 16.03.2021. 

године надлежном министарству. Дана 14.05.2021. године Министарство заштите животне 

средине издаје дозволу за третман, односно поновно искоришћење непоасног отпада 

оператору ЈКП „Градска чистоћа“, Београд. 

 

 

Прибављање имовинско правне и грађевинске документације за непокретности које 

користи ЈКП „Градска чистоћа“ Београд 
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Градоначелник града Београда је формирао Стручну групу за упис права својине града 

Београда не непокретностима и књиговодствено евидентирање у пословне књиге града. 

Поводом тога Директор предузећа је именовао комисију која има два задатка, први да 

прикупи сву документације за непокретности које користи предузеће а испуњавају услове 

за упис јавне својине града Београда на њима, а други задатак је да прикупи сву 

документацију за непокретности за које ће се покренути поступак озакоњења 

непокретности. Комисија је дана 28.10.2020. године доставила Секретаријату за имовинско 

правне послове списак непокретности на којима није уписана јавна својина града Београда 

а које користи ЈКП „Градска чистоћа“ Београд као и све акте (уговоре, решења...) подобне 

за упис права својине у катастар непокретности. Дана 30.12.2020. године наведени списак је 

допуњен прибављеном документацијом. Даље 30.12.2020. године комисија је истом 

секретаријату доставила списак непокретности који нису озакоњени а користи их ЈКП 

„Градска чистоћа“ Београд. 
 

 

 

1.8. СЕКТОР КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА 
 

Првог јануара 2020. године (осмог дана од дана објављивања) ступио је на снагу нови Закон о 

јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 91/2019, у даљем тексту: ЗЈН), који се примењује од 1. 

јула 2020. године и који на потпуно нов начин уређује и дефинише спровођење поступака 

јавних набавки, као и набавки на које се Закон не примењује. Нови ЗЈН разликује две 

категорије наручилаца, јавног и секторског наручиоца, који су као субјекти обавезни да 

примењују одредбе закона када набављају добра, услуге и радове. Поступци јавних набавки 

који су започети пре дана почетка примене новог ЗЈН окончани су по прописима по којима су 

започети односно у складу одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник“ РС 

број 124/2012, 45/15 и 68/15, у даљем тексту: стари ЗЈН) као и законским и подзаконским 

актима који су регулисали област јавних набавки до почетка примене новог ЗЈН. 

1.8.1. Служба јавних набавки 

 

Упоредни преглед спроведених јавних набавки у 2019. и 2020. години 
 

Период 2019 2020 

Врста 

предмета 

Број 

закључених 

уговора 

% 

Вредност 

закључених 

уговора без 

ПДВ* 

% 

Број 

закључених 

уговора 

% 

Вредност 

закључених 

уговора беу 

ПДВ* 

% 

Добра 294 77,37 2.260.707 91,68 180 76,27 568.053 62,82 

Услуге 86 22,63 205,283 8,32 49 20,76 269.462 29,80 

Радови / / / / 7 2,97 66.750 7,38 

Укупно 380 100 2.465.990 100 236 100 904.265 100 

* Вредности су изражене у хиљадама динара. 
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Структура јавних набавки, посматрано по предметима набавки, променила се у 2020. години 

у односу на претходну годину. Учешће закључених уговора за добра опало је са 91,68% на 

62,82%, за услуге повећана је са 8,32% на 29,80%, и за радове повећана је са 0,00 % на 7,38 

% (Слика 1). 

 

Графикон 1.8.1 – Упоредни преглед структуре јавних набавки 2019/2020 

 

 

ИСХОДИ ПОСТУПАКA У 2020. ГОДИНИ 

 

Преглед исхода поступака јавних набавки у 2020. години (Табела 6, Слика 2) показује да је 

чак 81,74% започетих поступака успешно и окончано, док је 18,26% поступака обустављено. 

Преглед исхода поступака закључно са 31.12.2020. године 

Исход поступка Укупно % 

Успешно спроведени 197 81,74 

Обустављени 44 18,26 

Укупно 241 100 

 

 

Најчешћи узрок обуставе поступака јавних набавки у 2020. години било је подношење 

неприхватљивих понуда, затим следи разлог неподношења понуда у поступку. 

 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМИ 

 

У 2020. години закључено је укупно 35 оквирних споразума док је у 2019. години закључено 

6 оквирних споразума (Табела 7). 

Са спровођењем оквирних споразума започело се 2018. године када је на основу 3 оквирна 

споразума до 31.12.2018. године закључено две појединачне наруџбенице, у току 2019. 

године (01.01.2019. – 31.12.2019) закључено 362 наруџбеницe на основу закључених 

оквирних споразума, док је у 2020. години закључено 595 наруџбеница на основу 

закључених оквирних споразума (Табела 8). 
 

91,68

8,32
0,00

62,82

29,80

7,38

Добра Услуге Радови

2019 %

2020 %
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Број закључених оквирних 

споразума 

2019 2020 

6 41 

 

 

 

Упоредни преглед закључених уговора/наруџбеница 

 на основу оквирних споразума  

у 2019. и 2020. години 

2019. година 2020. година 

Број 

уговора/наруџбеница 

Уговорена 

вредност без 

ПДВ* 

Број 

уговора/наруџбеница 

Уговорена вредност 

без ПДВ* 

362 36.944 595 147.584 

  *Вредности су изражене у хиљадама динара 

Оквирни споразум пружа значајне могућности за унапређење ефикасности и економичности 

јавних набавки. Специфичност оквирног споразума је да се на основу једног поступка јавне 

набавке може закључити више уговора или издати више Наруџбеница, као и да се може 

закључити од стране више наручилаца и са више понуђача, те да може трајати више година 

(одредбама новог ЗЈН предвиђено је да не може трајати дуже од 4 године, осим у посебно 

управданим случајевима који су у вези са предметом јавне набавке, које наручилац мора да 

образложи). 

 

 

 

 

ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА НАБАВКИ 

 

Годишњи План јавних набавки и План набавки на који се не примењује Закон о јавним 

набавкама израђен је на основу потреба сектора иницијатора набавки и закључених Уговора 

у претходном периоду, а чија је реализација извршена у 2020. години. 

План јавних набавки за 2020. годину се састоји од набавки инвестиција, добара, услуга и 

радова, док се План набавки на које Закон о јавним набавкама не примењује састоји од 

набавки добара, услуга и радова. 

На својој 58. редовној седници одржаној дана 24.07.2020. године, Надзорни одбор је Одлуком 

(заводни број 11562/8), усвојио План набавки за 2020. годину усклађен са одредбама новог 

Закона о јавним набавкама, који се састоји из Плана јавних набавки и Плана набавки на које 

се Закон о јавним набавкама не примењује. План јавних набавки за 2020. годину, усклађен 

са одредбама новог ЗЈН, садржи само јавне набавке за које поступци јавних набавки нису 

покренути до 1. јула 2020. године и исти је објављен на новом Порталу јавних набавки и на 

интернет страници у року од 10 дана од дана доношења (30.07.2020. године). Од 30.07.2020. 

године, поступци јавних набавки Наручиоца- ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, спроводе се у 

складу са одредбама новог ЗЈН и новим законским подзаконским актима који регулишу 

област јавних набавки. 
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 План набавки 2019 План набавки 2020 

Врста набавке 

Број 

планираних 

набавки 

Процењена 

вредност набавки 

за текућу годину 

%  

Број 

планираних 

набавки 

Процењена 

вредност набавки 

за текућу годину 

%  

Инвестиције 92 2.004.912 66% 76 1.118.911 53% 

Добра 202 472.729 16% 193 671.007 32% 

Услуге 272 558.481 18% 234 326.019 15% 

Радови 4 7.400 0% 6 3.560 0% 

  3.043.522   2.119.497  

*вредности су изражене у хиљадама динара 

Структура плана јавних набавки се састоји из Инвестиција које чине 53% вредности плана 

набавки, добара 32% вредности плана, услуга 15% вредности плана и радова који чине 0,17% 

вредности плана. 
 

 

Структура и вредност инвестиција је у 2020. години била следећа: 

 

 
 

 

Вредност планираних инвестиција у 2020. години је смањена у односу на вредност 

планираних инвестиција за 2019. годину због пандемије изазване вирусом „COVID-19“ и 

проглашења ванредног стања. 

У складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-

191/20-ГВ од 17.03.2020. године II изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину 

поред планираних инвестиција нужно су кориговани и сви трошкови предузећа. Планирани 

су само они трошкови који су неопходни за одржавање основних функција предузећа као и 

оних који су законски обавезни. Узимајући у обзир да су приходи из буџета Града Београда 

кориговани, предузеће је приступило детаљној анализи свих трошкова и предузело 

неопходне корекције са циљим одрживог нивоа обављања основне делатности. 
 

 

692.380.000

4.000.000

362.531.000

60.000.000

Вредност и структура инвестиција у 2020. години

Инвестиције Инвестиције-субвенције

Опрема, софтвери и одржавање објеката Инвестиције - докапитализација
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ИНИЦИЈАТОР - Организациона 

јединица 

Преузете 

обавезе из 

2019. године 

Реализација 

преузетих 

обавеза из 

2019.године 

 Реализације 

преузетих 

обавеза (%) 

Процењена 

(План ЈН) 

вредност 

2020. година 

Уговорено у 

2020. 

години 

Остваре

ња 

плана ЈН 

Реализова

но 2020 

Реализац

ије 

закључен

их 

уговора у 

2020.г 

1 2 3 4 5 6 7 (6/5) 8 9 (8/6) 

НИВО - Кориснички сервис 2.980 2.980 100,00% 24.500 21.432 87,48 18.766 87,56 

НИВО - Служба безбедности и 

здравља на раду 
16.341 15.183 92,91% 78.481 76.230 97,13 73.799 96,81 

НИВО - Служба надзора и 

обраде података 
26.404 25.758 97,56% 12.838 8.011 62,40 7.782 97,13 

НИВО - Служба управљања 

информационим системом 
51.405 41.730 81,18% 107.892 93.252 86,43 56.203 60,27 

НИВО - Служба управљања 

квалитетом 
                

НИВО - Служба управљања 

пројектима 
      172.000 169.380 98,48 22.276 13,15 

Сектор депоновања и 

рециклаже комуналног отпада 
171.270 170.468 99,53% 247.820 191.092 77,11 75.152 39,33 

Сектор екологије и унапређења 

животне средине 
24.577 23.460 95,45% 143.520 110.497 76,99 74.603 67,52 

Сектор економских послова 1.953 1.953 100,00% 5.047 47 0,93 0 0,00 

Сектор комерцијалних послова 16.166 15.321 94,77% 27.530 23.203 84,28 17.459 75,25 

Сектор одржавања 167.642 131.599 78,50% 223.497 185.780 83,12 103.335 55,62 

Сектор оперативе 1.097.530 1.006.229 91,68% 731.992 330.277 45,12 225.438 68,26 

Сектор правних кадровских и 

општих послова 
39.919 26.583 66,59% 58.198 56.494 97,07 31.563 55,87 

УКУПНО: 1.616.187 1.461.265   1.833.314 1.265.695   706.376   

 

Укупан број важећих уговора (уговори из претходне години и уговори који су закључени у 

2019. години) чија је реализација у 2020. годину – 528, од којих је 233 наруџбеница издатих 

на основу закључених Оквирних споразума. 

Наруџбенице на основу оквирних споразума по плану јавних набавки за 2020. годину – 595. 

Закључених Одлука које не подлежу Закону о јавним набавкама за 2020. годину – 693, од 

којих Уговора који су закључени на Основу одлука о набавци по наруџбеници – 34. 

Укупан број Поруџбеница упућених добављачу у 2020. години – 5.798.  

 

 

1.8.2. Магацинска служба 
 

У оквиру магацинске службе налазе се магацини I, II, III, IV, V, VII, VIII , IX и X. Магацин 

Х (Сектор екологије и унапређења животне средине) формиран је 16.12.2019. године. У 

предузећу не постоји довољно велики простор који би могао да буде централни магацин, а 

повећавањем возног парка настала је потреба за већим магацинским простором, па су из тог 

разлога магацинима припајане разне слободне просторије у оквиру предузећа. 

До сада је извршено ревидирање прописаних магацинских минимума/максимума и 

донешени су нови за ауто делове из области: Аутоелектрика, Мерцедес, Фап, Дулево, Атрик, 

Четке за ауто чистилице, Уља мазива и средства, Гориво и технички флуиди.  Дана 

30.10.2019. године донет је Правилник о утврђивању оптималних залиха резервних делова 

за возила и радне машине возног парка у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.  

Као и у 2019. години и у 2020. години јавне набавке су другачијег карактера, јер за веће 

области резервних делова као што су Аутоелектрика, Мерцедес, Ивеко, Фап, у 2020. 
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закључују се оквирни споразуми, где су количине оквирног карактера. Магацински 

минимуми се наручују само за оне артикле који се више троше, па се самим тим избегава 

гомилање робе, што има за ефекат боље располагање залихама. 

Расход из августа 2019. године 

- 02.07.2019. године формирана је комисија за утврђивање залиха са спорим обртом (од 

01.01.2015 до 30.04.2019) за магацине II, VII и VIII, са задатком да чланови комисије 

прегледају залихе са спорим обртом, изврше анализу резервних делова имајући у виду стање 

возног парка, и да на основу тога дају предлог који су то делови којe je потребно расходовати 

Комисија је завршила извештај дана 27.08.2019. године, и предложила следеће: 

- Магацин II   за расход 2.424.643,20 РСД, од тога: 

   за продају 2.209.324,00 РСД 

Остатак од 215.319,20 рсд се предаје Погону Отпад као секундарне сировине. 

- Магацин VII за расход и продају 1.113.857,24 РСД 

 

- Магацин VIII  за расход 3.172.786,21 РСД, од тога: 

За продају 3.143.753,78 РСД 

   Остатак од 29.032,43 рсд се предаје погону отпад као секундарне сировине. 

 

Укупно из магацина II, VII и VIII за расход је 6.711.286,65 РСД 

Укупно из магацина II, VII и VIII за продају је 6.466.935,02 РСД 

Укупно из магацина II, VII и VIII за погон отпад као секундарне сировине је 244.351,63 

РСД. 

У Елаборату о годишњем попису на дан 31.12.2019. године, није усвојен коплетан предлог 

комисије за расход робе у магацину II, VII и VIII. 

Усвојен Расход за магацин II износи: 2.340.312,02 РСД 

Усвојен Расход за магацин VII износи: 1.015.991,23 РСД  

Усвојен Расход за магацин VIII износи:  568.202,38 РСД  
 

 

 

Приказ стања робе по магацинима 2019/2020 

Рекапитулација робе  

Редни 

број 
Магацин 

2019. година 2020. година 

Почетно 

стање 

1.01.2019. год 

Улаз Излаз 

Стање 

31.12.2019. 

године 

Почетно 

стање 

1.01.2020. год 

Улаз Излаз 

Стање 

31.12.2020. 

године 

1 I 73.267 130.425 134.859 68.833 68.676 167.002 162.653 73.025 

2 II 161.495 69.739 86.490 144.744 142.404 51.259 66.680 126.983 

3 III 796 0 130,40 665,42 665,42 0 60 605,42 

4 IV 13.866 284.964 286.766 12.065 11.978 257.370 260.098 9.251 

5 V 718,64 23.241 22.662 1.298 1.298 35.284 32.631 3.950 

6 VII 27.756 68.151 64.920 30.987 29.971 43.698 49.411 24.257 

7 VIII 79.650 76.256 78.533 77.373 76.805 45.943 55.937 66.811 

8 IX 10.185 182.693 181.830 11.047 11.024 171.149 172.227 9.946 

9 X 0 25.708,07 0 25708 25.708 118.576 126.209 18.075 

Укупно 367.733 861.177 856.190 372.720 368.529 890.282 925.907 332.903 
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У 2019. и 2020. години се за за набавке резервних делова - Аутоелектрике, Мерцедес, Ивеко, 

Фап чешће примењују Оквирни споразуми, у којима су количине оквирног карактера. 

Магацински минимум је поручиван само за оне делове који се контиунирано троше, па се 

самим тим избегла набавка добара са спорим обртом, чиме је постигнуто боље располагање 

залихама. Дакле, уколико је отворен радни налог за конкретно возило ради поправке, 

поручиваће се резервни делови који су предвиђени магацинским минимумом/максимумом 

и на тај начин ће се наставити тренд смањивања залиха и предупредити неосновано 

наручивање делова без контроле а на штету залиха магацина. 

 

1.8.3. Служба осигурања имовине, возила и лица 

 

Ред бр ОПИС ПРЕМИЈЕ 

2019. година 2020. година 

Број  Износ (РСД) Број  Износ (РСД) 

Возила Лица Премија 
Ликвидиране 

штете/одштета 
Возила Лица Премија 

Ликвидиране 

штете/одштета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Осигурање од аутоодговорности за 

штету причињену трећим лицима 
562  6.089.261 3.256.072 564  6.696.002 4.797.528 

1.1 
Пријављене АО штете наших возача 

према трећим лицима 
 36   2.817.357  49   3.041.763 

1.2 
Пријављене АО штета трећим лицима 

према нашим возачима 
 20   438.715  26   1.755.765 

2 Каско осигурање возила 152  14.207.127 4.818.225 249  11.460.884 9.888.387 

2.1 Пријава каско штета 50    4.818.225 35    9.888.387 

3 
Осигурање стално запослених лица 

од последица несрећних случајева 
 2.259 5.473.616 1.572.500  2563-2625 6.222.330 2.400.000 

3.1 

Наплаћене одштете за  стално 

запослених лица од последица 

несрећних случајева 

 50   1.572.500  60   2.400.000 

4 Осигурана ППП лица  223-250 485.627 30.000  198-256 515.813 156.000 

4.1 Наплаћене одштете за  за ППП лица  1   30.000  5   156.000 

5 Премија имовинског осигурања   1.413.115 1.562.310   1.383.194 196.083 

5.1 
Наплаћена одштета  имовинског 

осигурања 
 3   1.562.310  2   196.083 

6 
Премија опште одговорности на 

депонији "Винча" 
0  23.088     31.317 102.871 

6.1 Наплаћена одштета             102.871 

7 
Премија опште одговорности из 

делатности предузећа 
  2.590.000 172.877   3.885.000 160.467 

7.1 
Напаћена одштета од одговорности из 

делатности 
 14   172.877  48   160.467 

8 

Осигурање одговорности за штете 

настале у току транспорта опасног 

терета 

        77.324   

8.1 Накнада штете             

9 

Премија одговорности за штете 

настале у току транспорта опасног 

терета 

        6.444   

9.1 Накнада штете               

УКУПНО:   30.281.835 11.411.984     30.194.540 17.701.336 

2. ФИНАНИЈСКИ ПОЛОЖАЈ И РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА 

 

2.1. Финансијски показатељи 
 

 

2.1.1 Укупно остварени приходи у 2020. години 
 

Укупно остварени приходи у 2020. години износе 7.531.448 хиљада динара и већи су за 

14,61% у односу на остварене у 2019. години. 

 

Табела – Приказ остварених прихода за 2020. годину 
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У 000 РСД  

Р.бр. Конто О п и с 

Период 2019. год Период 2020. год Период 2020. год 
Индекс 

2020/2019 Реализација  
Структура 

% 
План  

Структура 

% 
Реализација  

Структура 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 60  ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 9.401  17.000 0,23 16.874 0,22 179,49 

2 604 
 Приходи од продаје робе у 

транзиту 
9.401  17.000 0,23 16.874 0,22 179,49 

3 61 
 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
6.161.994 93,77 6.916.573 95,43 6.918.216 91,86 112,27 

4 610 
 Приходи од продаје производа и 

услуга матичним и зависним  
1.344.650 20,46 1.730.666 23,88 1.704.651 22,63 126,77 

5 612 

 Приходи од продаје призвода и 

услуга повезаним правним лицима 

на домаћем тржишту 

299.436 4,56 321.371 4,43 292.807 3,89 97,79 

6 614 
 Приходи од продаје производа и 

услуга на домаћем тржишту 
4.517.908 68,75 4.864.536 67,11 4.920.758 65,34 108,92 

7 64 

 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, 

СУБВЕН, ДОТАЦИЈА, 

ДОНАЦИЈА И СЛ. 

100.527 1,53 158.071 2,18 170.150 2,26 169,26 

8 640 

 Приходи од премија, субвенција, 

дотација и повраћаја пореских 

дажбина 

100.527 1,53 158.071 2,18 170.150 2,26 169,26 

9 65  ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 42  42 0,00 42 0,00 100,00 

10 650  Приходи од закупнина 42  42  42  100,00 

11 66  ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 79.580 1,21 65.655 0,91 148.104 1,97 186,11 

12 661 
 Финансијски приходи од осталих 

повезаних правних лица 
83    46  55,42 

13 662  Приходи од камата 78.966 1,20 65.655 0,91 138.467 1,84 175,35 

14 664 
 Приходи по основу ефеката 

валутне клаузуле 
    176   

15 669  Остали финансијски приходи 531 0,01  0,00 9.415 0,13 1.773,07 

16 67  ОСТАЛИ ПРИХОДИ 112.395 1,71 48.667 0,67 202.523 2,69 180,19 

17 674  Вишкови 2.178 0,03 2.451 0,03 3.064 0,04 140,68 

18 676 
 Приходи по основу ефеката 

уговорене заштите од ризика 
149       

19 677  Приходи од смањења обавеза    0,00 1.004 0,01  

20 678 
 Приходи од укидања дугорочних 

резервисања 
30.984 0,47  0,00 80.074 1,06 258,44 

21 679  Остали непоменути приходи 79.084 1,20 46.216 0,64 118.381 1,57 149,69 

22 68 

 ПРИХОДИ ОД 

УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 

ИМОВИНЕ 

107.316 1,63 40.000 0,55 70.142 0,93 65,36 

23 684 
 Приходи од усклађивања 

вредности залиха 
25.613 0,39  0,00  0,00 0,00 

24 685 

 Приходи од усклађивања 

вредности потраживања и 

краткорочних финансијских 

пласмана 

81.703 1,24 40.000 0,55 70.142 0,93 85,85 

25 69 

 ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ 

СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС 

ПРИХОДА 

26  2.114 0,03 5.397 0,07  

26 692 

 Приходи по основу исправке 

грешака из ранијих година која 

нису материјално значајна 

26  2.114 0,03 5.397 0,07  

27 699 
Пренос прихода (УКУПНО 

ПРИХОДИ) 
6.571.281 100,00 7.248.122 100,00 7.531.448 100,00 114,61 

 

Приходи од продаје робе у транзиту, у 2020. години су износили 16.874 хиљада динара, и 

у односу на остварене 2019. године су већи за 79,49%. У 2020. години је повећан приход од  

промета секундарних сировина преузетих од ГСП-а  (шине и тролни водови) путем транзита,  

а све у склопу уговора о намирењу дела потраживања од ГСП-а. 

Остварени приходи од продаје производа и услага износе 6.918.216 хиљада динара и у 

односу на претходну годину су већи за 12,27%.  

Значајан утицај на повећање ове врсте прихода имају:  

• Увођење нових делатности чијих прихода није било у 2019. години: 

- зоохигијене чији је остварени приход у 2020. години 232 милиона динара 

- уклањање графита видљивих са површина јавне намене у износу од 8,3 

милиона динара 

• Повећање обима вршења делатности управљања отпадом: 
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- За услугу сакупљања, одвожења и одлагања  отпада од битног утицаја је 

повећање површина за фактурисање увођењем нових корисника услуга 

(становништво - изградња нових стамбених објеката и 609 хиљада m2 нових 

површина, привреда - отварање нових пословних простора и објеката 878 

хиљада m2) и повећаним приходом у износу од 88 милиона динара, 

- За услуге депоновања највећи утицај има прогресивно повећање количина 

инертног отпада који „трећа лица“ одлажу на депонију а које су последица 

повећаног обима изградње на територији града Београда (1,11 милиона тона 

земље и  278 хиљада тона шута са грађевинским отпадом) што је узроковало 

повећање прихода за преко 57 милиона динара у односу на 2019. годину, те 

процентуално повећање прихода износи 64,29% у односу на претходну годину 

- Сакупљањем и продајом веће количине рециклабила је остварено повећање  

прихода за преко 17 милиона дин у односу на 2019. годину, те процентуално 

повећање прихода износи 22,79% у односу на претходну годину 

• Повећање уговорених површина за услуге чишћења и прања јавних површина је 

резултирало повећањем прихода у 2020. години,  у односу на 2019. годину за 130.785 

хиљада динара.   

Приходи од премија, донација и субвенција су остварени у износу од 170.150 хиљада 

динара и у односу на 2019. годину, већи су за 69,26%.  

Повећање од приближно 55 милиона динара односи се на одложени приход од средстава 

субвенција оснивача (560 милиона динара) намењеним набавци основних средстава 

реализованих у 2019. години (Секретаријат за заштиту животне средине за опрему за 

рециклажу и Секретаријат за комуналне и стамбене послове за цистерне и чистилице) 

признатих у износу остварене амортизације те опреме у 2020. години.  

 

Финасијски приходи су остварени у износу од  148.104 хиљада динара и у односу на 2019. 

годину, су већи за 86,11%. На повећање ових прихода највећи утицај су имали приходи од 

обрачунатих камата за неплаћење рачуне и рачуне који су плаћени са закашњењем, као и 

камата  "а виста" на средства по текућим рачунима предузећа (уговори са банкама). 

 

Остали приходи у 2020. години су остварени у износу од 202.523 хиљада динара и у односу 

на остварење 2019. години, су већи за 80,19%. У структури ових прихода најзначајни су 

остали непоменути приходи које чине највећим делом приходи од судских такси и наплата 

од купаца за трошкове професионалних извршитеља, чији пораст у односу на прошлу 

годину износи 49,69%, као и приходи од укидања дугорочних резервисања (отпремнине за 

одлазак у пензију, јубиларне награде и судске спорове) који је већи у односу на 2019. годину 

158,43%.  

 

Приходи од усклађивања вредности имовине су остварени у износу од 70.142 хиљада 

динара и нижи су у односу на 2019. годину за 34,64%, а односе се на наплаћена потраживања 

која су раније била на исправци вредности потраживања, тј. на трошковима.  

 

 

Остварени расходи у 2020. години 

 

Укупно оставрени расходи у 2020. години су 6.790.267 хиљада динара и у односу на 2019. 

годину већи су за 8,35%. 
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Табела – Приказ остварених трошкова у 2020. години 
У 000 РСД 

Р.бр. Конто О п и с 

Период 2019. год Период 2020. год Период 2020. год 
Индекс 

2020/2019 Реализација  
Структура 

% 

План 

2020 

Структура 

% 
Реализација  

Структура 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1     РАСХОДИ                  

2 50 
НАБАВНА ВРЕДНОСТ 

ПРОДАТЕ РОБЕ 
35.106 0,56 46.500 0,66 46.671 0,69 132,94 

3 501  Набавна вредност продате робе 35.106 0,56 46.500 0,66 46.671 0,69 132,94 

6 51 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 927.559 14,80 1.172.684 16,52 996.754 14,68 107,46 

8 511  Трошкови материјала за израду 71.956 1,15 241.108 3,40 209.820 3,09 291,59 

9 512 
 Трошкови осталог материјала 

(режијског) 
52.606 0,84 80.697 1,14 59.283 0,87 112,69 

10 513  Трошкови горива и енергије 552.305 8,81 597.793 8,42 512.947 7,55 92,87 

11 514  Трошкови резервних делова 177.256 2,83 137.040 1,93 125.646 1,85 70,88 

12 515  Трошкови алата 73.436 1,17 116.046 1,64 89.058 1,31 121,27 

13 52 

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, 

НАКНАДА ЗАРАДА И 

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

3.398.941 54,24 3.928.116 55,35 3.893.973 57,35 114,56 

14 520 
 Трошкови зарада и накнада 

зарада (бруто) 
2.412.197 38,49 2.831.388 39,89 2.843.038 41,87 117,86 

15 521 

 Трошкови пореза и доприноса на 

зараде и накнаде зарада на терет 

послодавца 

426.442 6,80 501.156 7,06 491.290 7,24 115,21 

16 522 
 Трошкови накнада по уговору о 

делу 
    1.500 0,02   0,00   

18 524 

 Трошкови накнада по уговору о 

привременим и повременим 

пословима 

170.529 2,72 238.748 3,36 182.540 2,69 107,04 

20 526 
 Трошкови накнада члановима 

управног и надзорног одбора 
1.233 0,02 1.250 0,02 1.226 0,02 99,43 

21 529  Остали лични расходи и накнаде 388.540 6,20 354.074 4,99 375.879 5,54 96,74 

22 53 
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ 

УСЛУГА 
244.985 3,91 389.597 5,49 326.726 4,81 133,37 

23 530 
 Трошкови услуга на изради 

учинака 
              

24 531  Трошкови транспортних услуга 18.011 0,29 15.770 0,22 23.884 0,35 132,61 

25 532  Трошкови услуга одржавања 58.356 0,93 155.557 2,19 73.280 1,08 125,57 

26 533  Трошкови закупнина 3.623 0,06 45.339 0,64 47.043 0,69 1.298,45 

27 534  Трошкови сајмова 295             

28 535  Трошкови рекламе и пропаганде         145     

30 537 
 Трошкови развоја који се не 

капитализују 
        1.063 0,02   

31 539  Трошкови осталих услуга 164.700 2,63 172.931 2,44 181.311 2,67 110,09 

32 54 

ТРОШКОВИ 

АМОРТИЗАЦИЈЕ И 

РЕЗЕРВИСАЊА 

812.468 12,96 750.000 10,57 891.635 13,13 109,74 

33 540  Трошкови амортизације 558.944 8,92 750.000 10,57 707.706 10,42 126,61 

38 545 
 Резервисања за накнаде и друге 

бенефиције запослених 
220.834 3,52     165.166 2,43 74,79 

39 549  Остала дугорочна резервисања 32.690 0,52     18.764 0,28 57,40 

40 55 
НЕМАТЕРИЈАЛНИ 

ТРОШКОВИ 
339.656 5,42 361.318 5,09 306.566 4,51 90,26 

41 550  Трошкови непроизводних услуга 30.680 0,49 76.521 1,08 34.856 0,51 113,61 

42 551  Трошкови репрезентације 2.294 0,04 2.500 0,04 2.942 0,04 128,25 

43 552  Трошкови премија осигурања 30.377 0,48 40.696 0,57 30.370 0,45 99,98 

44 553  Трошкови платног промета 3.886 0,06 3.842 0,05 4.201 0,06 108,11 

45 554  Трошкови чланарина 2.216 0,04 2.074 0,03 2.238 0,03 100,99 

46 555  Трошкови пореза 27.752 0,44 25.294 0,36 25.154 0,37 90,64 

47 556  Трошкови доприноса       0,00   0,00   

48 559  Остали нематеријални трошкови 242.451 3,87 210.391 2,96 206.805 3,05 85,30 

49 56 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 327 0,01 5.721 0,08 7.561 0,11 2.312,23 

51 561 

 Финансијски расходи из односа 

са осталим повезаним правним 

лицима 

      0,00 2 0,00   

52 562  Расходи камата 224   5.676 0,08 7.521 0,11 3.357,59 

53 563  Негативне курсне разлике 6       1   16,67 

54 564 
 Расходи по основу ефеката 

валутне клаузуле 
25   30   21   84,00 

56 569  Остали финансијски расходи 72   15 0,00 16 0,00 22,22 

57 57 ОСТАЛИ РАСХОДИ 52.378 0,84 20.304 0,29 68.903 1,01 131,55 

58 570 

 Губици по основу расходовања и 

продаје нематеријалних улагања, 

некретнина, постројења и опреме 

4.948 0,08 7.000 0,10 20.285 0,30 409,96 

60 572 

 Губици по основу продаје 

учешћа у капиталу и хартија од 

вредности 

1.398 0,02     9.154 0,13 654,79 

61 573  Губици од продаје материјала           0,00   

62 574  Мањкови 838 0,01 73 0,00 16.306 0,24 1.945,82 
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Р.бр. Конто О п и с 

Период 2019. год Период 2020. год Период 2020. год 
Индекс 

2020/2019 Реализација  
Структура 

% 

План 

2020 

Структура 

% 
Реализација  

Структура 

% 

64 576 
 Расходи по основу директних 

отписа потраживања 
10.240 0,16 7.500 0,11 9.996 0,15 97,62 

65 577 
 Расходи по основу расходовања 

залиха материјала и робе 
3.740 0,06 73 0,00 6.827 0,10 182,54 

66 579  Остали непоменути расходи 31.214 0,50 5.658 0,08 6.335 0,09 20,30 

67 58 
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ 

ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ 
450.366 7,19 419.480 5,91 246.574 3,63 54,75 

72 584 
 Обезвређење залиха материјала и 

робе 
12.809 0,20       0,00   

73 585 

 Обезвређење потраживања и 

краткорочних финансијских 

пласмана 

437.557 6,98 419.480 5,91 246.574 3,63 56,35 

74 589  Обезвређење остале имовине           0,00   

75 59 
ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА 

КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 
5.222 0,08 3.500 0,05 4.904 0,07 93,91 

78 592 
 Расходи по основу исправки 

грешака из ранијих година 
5.222 0,08 3.500 0,05 4.904 0,07 93,91 

79 599 
Пренос расхода (УКУПНО 

РАСХОДИ) 
6.267.008 100,00 7.097.220 100,00 6.790.267 100,00 108,35 

 

 

Набавна вредност продате робе оставрена је у износу од 46.671 хиљада динара, и за 

32,94% је већа у односу на 2019. годину.  Повећање трошкова по основу набaвне вредности 

продате робе се највећим делом односе на промет робе у транзиту за откуп шина, тролних 

подова и шасија у износу од 16.874 хиљада динара. 

 

Трошкови материјала  су остварени у износу од  996.754 хиљада динара у 2020. години, и 

виши су у просеку за 7,46% у односу на 2019. годину.  

У структури ових трошкова значајна повећања су остварена код трошкова материјала за 

израду, тј који се користе у непосредном процесу обављања делатности.    

У оквиру трошкова материјала за израду највеће повећање се односи на трошкове 

препарата за реализацију мера контроле и смањење популације глодара, крпеља, ларви и 

одраслих форми комараца у износу од 120.722 хиљада динара, ова врста трошка није била 

заступљена током 2019. године с обзиром да је предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Београд 

крајем исте формирало Сектор екологије и унапређења животне средине на основу Одлуке 

о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда.  

Услед избијања пандемије „COVID-19“ и у складу са ребалансом  буџета града Београда, 

предузећу ЈКП „Градска чистоћа“ Београд су смањена средства за одржавање чистоће на 

површинама јавне намене као и средства намењена за чишћење графита у износу од 41.667 

хиљада динара. Иако је обим послова био повећан, због неизвесности који је у почетним 

месецима изазивала пандемија, опрезност Oснивача је био узрок да се трошкови у 

Програмима пословања  јавних комуналних предузећа смање за 20%. 

У складу са поменутим ребалансом Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ извршена 

је корекција тј. смањење планираних трошкова  што је узроковало измене и смањења износа 

за набавке у оквиру планова јавних набавки. Драстично су смањени планирани трошкова 

материјала, трошкова резервних делова и екстерних услуга, чак за 29% у односу на 2019. 

годину.   

Од марта до августа 2020. године (период када је увођен полицијски час и проглашено 

ванредно стање због пандемије) проблеми са немогућношћу покретања адекватних набавки  

због драстичног смањења финансијских средстава, условила је испадање великог броја 

возила, постројења и опреме из функције, а самим тим и  појачану експлоатацију оних који 

су остајали радно способни.    

Осим наведене проблематике Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20-ГВ 

од 17.3.2020. године сви поступци јавних набавки до тог момента су били обустављени,  
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изузетно започети поступци јавних набаваки су могли бити настављени, али уз претходно 

одобрење Секретаријата за финасије Градске управе града Београда. 

Закључком је наложено да сва јавна предузећа пре подношења одлуке о покретању 

поступка, путем подношења образложеног захтева који је садржао разлоге о неопходности 

покретања поступка јавне набавке, прибаве писмено одобрење тј сагласност оснивача за  

покретање јавне набвке. Ова мера је имала знатан утицај на успоравање реализације набавки 

и смањење горе поменутих трошкова резервних делова.  

 

Трошкови осталог материјала, као и трошкови алата, у просеку  су повећани за  75,19% у 

односу на 2019. годину.  

 

Такође трошкови горива и енергије су остварени на нивоу од 92,87% у односу на 2019. 

годину. Смањење ове врсте трошка се може приписати променама у динамици рада Сектора 

„Оперативе“ услед избијање пандемије „COVID-19“ и прилагођавању условима рада након 

проглашења ванредног стања на територији града Београда. 

 

Трошкови личне заштитне опреме у 2020. години су остварени у износу од 74.142 хиљада 

динара, и за 39% су остварени на вишем нивоу у односу на 2019. годину. У 2020. године је  

обезбеђено 85 милиона дин за набвку ЛЗС. Како је набавка у  роковима спроведена  

набављена ЛЗС су  у складу са правилником подељена радницима на коришћење, што није 

био случај у ранијим годинама. Део опреме је остао на залихама и делиће се у 2021.год  

 

Трошкови зарада  накнада зарада и осталих личних расхода  у 2020. години су остварени 

у износу од 3.893.973 хиљада динара  и за 14,56% су већи у односу на остварене трошкове у 

2019. години. 

У току 2020. године престао је да важи Закон о привременом уређивању основица за обрачун 

и исплату зарада, односно других сталних примања код корисника јавних средстава, што је 

довело до повећања зараде запослених за 5% у 2020. години. 

Исплата регреса по Анексу III посебног Колективног уговора за јавна предузећа у 

комуналној делатности, у 2020. години, увећана је по запосленом за 33.000 динара на 

годишњем нивоу (без пореза и доприноса), што је резултирало повећањем трошкова зарада 

у 2020. годину у односу на 2019. годину.  

Због повећаног обима и сложености посла, комуналним радницима и возачима повећан је 

коефицијент за обрачун зараде, што је резултирало и повећању масе зараде по том основу. 

У току 2020. године радни однос је засновало 233 радника, док је по свим основама 99 

радника раскинуло радни однос, што је битно утицало на увећање исплаћене масе зараде  у 

2020. години. 

 

Трошкови производних услуга су остварени у износу од 326.726 хиљада динара у 2020. 

години, и виши су за 33,37% у односу на 2019. годину.  

Трошкови услуга одржавања  се у највећој мери односе на услуге одржавања возног парка 

предузећа и постројења.  Повећани обим посла условљавао је и већу експлоатацију возила, 

а самим тим и већу потребу за екстерним поправкама возила (поготово што је набавка 

резервних делова  за радионицу била драстично смањена услед  препоруке оснивача да се 

због пандемије „COVID-19“ сви трошкови смање за 20%). 

Трошкови закупнина су драстично већи у 2020. години због ванредних околности, истичу се 

трошкови ангажовања авиона за сузбијање одраслих форми комараца из ваздуха у износу 

од 29.988 хиљада динара. Ове врсте трошка није било у 2019. години, с обзиром да је 

предузеће ову врсту делатности почело да обавља почетком 2020. године.  
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У оквиру ове групе значајно је напоменути да су остварени и трошкови за закуп : *опреме 

за обављање делатности уклањања графита,  *грађевниске механизације за санирање пожара 

на депонији „Винча“,  * аутобуса ЈКП „ГСП“ који су коришћени за превоз радника предузећа 

услед последица увођења ванредног стања и полицијског часа, које је изазвано пандемијом 

вируса „COVID-19“, *додатне  опреме и возила за сузбијање комараца у укупном износу од 

12.248 хиљада динара. 

Трошкови амортизације и резервисања су у 2020. години остварени у износу од 891.635 

хиљада динара и виши за 9,74% у односу на 2019. годину. Улагања предузећа у основна 

средства у току 2020. године износе 1,18 милијарди динара, што је имало за последицу 

повећање трошкова амортизације за 26,62% у односу на 2019. годину.   

 

У току 2020. године, извршена су додатна резервисања за отпремине за пензију и јубиларне 

награде у кумулативном износу од 165.166 хиљада динара, и на нивоу су од 74,79% у односу 

на 2019. годину.  

 

Нематеријални трошкови остварени су у износу од 306.483 хиљада динара и на нивоу су 

од 90,23% у односу на остварење поменутих трошкова у 2019. години.  

Трошкови за таксе по основу предујмова за судске извршитеље за утужење физичких лица 

које спроводи ЈКП „Инфостан технологије“ су на нивоу од  84,59% у односу на 2019. годину 

јер су због ванредне ситуације изазване пандемијом „COVID-19“ и активности утужења 

дужника имала мораторијум. 

Трошкови пореза у 2020. години су на ниову од 90,64% у односу на 2019. годину.  

Због препоруке оснивача да се трошкови предузећа смање за 20%, процена менаџмента је 

била да се укину сви они трошкови чије укидање неће угрозити процес рада, те су највећа 

смањења чак за 40 милиона динара била у групи осталих нематеријалних трошкова. 

 

Финасијски расходи су у 2020. години оставрени у износу од 7.561 хиљада, и на вишем су 

нивоу у односу на исте за 2019. годину.  

Предузеће је почетком 2020. години повукло дугорочни кредит „Комерцијалне банке” у 

износу од 559.317 хиљада динара, који је коришћен за набавку возила за обављање основне 

делатности. Кредит је са „Grace“ периодом од 12 месеци, али је отплата камате по том основу 

кренула почетком 2020. године након повлачења првих транши кредита. Главница по овом 

основу почиње са отплатом од фебруара 2021. године. 

 

Остали расходи су остварени у износу од 68.903 хиљада динара у 2020. години.  

Губитак по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, 

постројења и опреме износи 20.284 хиљада динара (расходи возила, посуда за отпад и сл...). 

Губитак по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности износи 9.154 хиљада 

динара. 

Мањкови по основу пописа износе 16.306 хиљада динара:  

*мањак за украдено путничко возило-записник МУП-а 911 хиљада динара , 

* ПДВ на мањак 74 подземних контејнера 3m3 и 70 подземних контејнера 5m3 у износу од  

15,2 милиона динара,  

*мањак и ПДВ на мањак за телефонску централу и стругове и бушилице 64 хиљада динара. 

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе су већи за 82% у односу на 2019. 

годину и односе се на расход залиха резервних делова и материјала у магацинима предузећа. 

 

Расходи по основу обезвређења имовине остварени су у износу од 246.574 хиљада динара 

и на нивоу  су од 54,75% у односу на исте у 2019. години.  
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Трошкови се односе на обезвређење потраживања од купаца који касне у измиривању својих 

обавеза (старија потраживања од 60,90 и 365 дана). У односу на 2019. годину степен наплате 

доспелих потраживања је био већи, што је резултирало мање оствареним трошковима 

обезвређења потраживања. До дана одобрења финансијских извештаја за 2020. годину, 

праћена су сва потраживања за које је вршена исправка, тако да је износ наплаћених 

потраживања до дана одобрења финансијских извештаја износио 50.851 хиљада динара. 

2.1.1. Финансијски резултат у 2020. години 
 

Укупно остварени приходи у 2020. години износе 7.526.545 хиљада динара.  

Укупно оствaрени расходи у 2020. години су 6.785.364 хиљада динара.  

Остварена добит из пословања износи 741.181 хиљада динара.  

Порески расход периода у 2020. години износи 144.452 хиљада динара.  

Одложени порески приходи периода у 2020. години износе 6.927 хиљада динара.  

Добит за расподелу у 2020. години износи 603.656 хиљада динара. 

 

 

Редни 

број 
ОПИС 

У динарима ИНДЕКС 

Остварено 

у 2019. 

години 

Планирано 

за 2020. 

годину 

Остварено 

у 2020. 

години 

Оствар 

2020. / 

Оствар 

2019. 

Оствар 

2020. / 

План 

2020. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 6.271.963 7.091.686 7.105.283 113,29 100,19 

2 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 79.580 65.655 148.104 186,11 225,58 

3 ОСТАЛИ ПРИХОДИ 112.395 48.667 202.523 180,19 416,14 

4 
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 

ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ која се исказује по фер вредности 
107.316 40.000 70.142 65,36 175,36 

5 

НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

  0 493     

I УКУПНИ ПРИХОДИ 6.571.254 7.246.008 7.526.545 114,54 103,87 

1 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 5.758.715 6.648.215 6.462.327 112,22 97,20 

2 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 326 5.721 7.561 2.319,33 132,16 

3 ОСТАЛИ РАСХОДИ 65.187 20.304 68.902 105,70 339,35 

4 
РАСХОДИ ОД УКСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

437.557 419.480 246.574 56,35 58,78 

5 

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

5.196 1.386   0,00 0,00 

II УКУПНИ РАСХОДИ 6.266.981 7.095.106 6.785.364 108,27 95,63 

IV ДОБИТ / ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( I - II) 304.273 150.902 741.181 243,59 491,17 

V ПОРЕСКИ РАСХОДИ 83.984 22.635 144.452 172,00 638,17 

VI ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 25.394   6.927 31,07   

VII НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК 245.683 128.267 603.656 246,10 471,38 

 
Напомена: Укупни приходи и расходи се разликују за 4.903 хиљада динара у односу на приказане у финасијским показатељима стране 92, 
94 и 95. Разлог је тај што се у Билансу успеха приказује разлика на контима 69-59. 

 

 

Укупно остварени приходи у 2020. години су већи за 955.291 хиљада динара тј. 14,54%  у 

односу на остварене у 2019. години.  

Укупно остварени расходи у 2020. години су већи за 518.383 хиљада динара тј. за 8,27% у 

односу на 2019. годину.  

Добит из пословања је у 2020. години већа за 436.908 хиљада динара тј. 143,59% у односу 

на 2019. годину. 
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Добит за расподелу у 2020. години је већа за 358.937 хиљада динара тј. за 146,10% у односу 

на 2019. годину. 

 

У складу са инструкцијама Владе Републике Србије због проглашеног Ванредног стања у 

марту 2020. године могли су се планирати и реализовати само они нови издаци који су били 

неопходни за егзистенционално функционисање рада предузећа. Такође за покретање, 

односно наставак започетих поступака јавних набавки неопходно је било прибавити 

одобрење од стране Секретаријата за финансије, а све у складу са Закључцима Градског већа 

број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године. Ова мера је подразумевала да пре самог 

покретања поступка јавне набавке предузеће детаљно образложи сваки предмет исте, где се 

у подношењу захтева за одобрење образлаже шта је предмет набавке, тренутно стање 

(добара, средстава), као и ефекти на пословање предузећа.  

Приликом израде Друге измене и допуне програма пословања за 2020. годину, а све према 

информацијама и инструкцијама Оснивача и у складу са предузетим мерама у условима 

ванредне ситуације проузроковане пандемијом „COVID-19“ вируса, трошкови су морали 

бити снижени за 20% а многе инвестиционе набавке возила и опреме су укинуте у односу 

на Прву измену и допуну Програма пословања која је била на снази пре увођења ванредног 

стања.  

 

Ефекат спровођења задатих мера је за последицу имао немогућност реализације набавки у 

2020. години, а самим тим нижу реализацију трошкова и  инвестицоних улагања у возила и 

опрему неопходних за нормално функционисање предузећа.    

 

Кумулативни ефекат наведених мера осетиће се у 2021. години јер ће се набавке 

резервних делова и потрошног материјала, као и екстерних услуга поправки возила и 

постројења, драстично повећати од уобичајених за нормалне услове рада.  

Обнављање возног парка које је стопирано 2020. године због пандемије и ванредног 

стања  ће се наставити 2021. године. 

Последице недостатка возила и изгубљене године за обнављање дотрајалих возила  ће 

се осећати наредних пар година, јер ће се средства која су планирана да буду 

искоришћена у 2020. години за набавку возила и опреме, уместо да се у 2021. години 

искористе за ту намену, пренети оснивачу у виду 85% остварене добити.   

   

2.1.2. Финансијски извештаји за 2020. годину 

 

Биланс стања на дан 31.12.2020. године                                                                     У 000 РСД 

Група 

рачуна, 

рачун 

П О З И Ц И Ј А АОП 

Стање на дан 

31.12.2019 

Стање на дан 

31.12.2020 
Индекс 

Износ  
Структура 

% 
Износ  

Структура 

% 
2020/2019 

  АКТИВА             

0 
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 

КАПИТАЛ 
0001           

  
Б.СТАЛНА ИМОВИНА 

(0003+0010+0019+0024+0034) 
0002 4.775.211 64,92 5.217.269 62,70 109,26 

1 
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

(0004+0005+0006+0007+0008+0009) 
0003 37.929 0,52 114.520 1,38 301,93 

010 и 

део 019 
1. Улагања у развој 0004 6.343 0,09 5.236 0,06 82,55 

011, 
012 и 

део 019 

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и 

услужне марке, софтвер и остала права 
0005 17.887 0,24 19.095 0,23 106,75 

013 и 
део 019 

3. Гудвил 0006           
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Група 

рачуна, 

рачун 

П О З И Ц И Ј А АОП 

Стање на дан 

31.12.2019 

Стање на дан 

31.12.2020 
Индекс 

Износ  
Структура 

% 
Износ  

Структура 

% 
2020/2019 

014 и 
део 019 

4. Остала нематеријална имовина 0007           

015 и 

део 019 
5. Нематеријална имовина у припреми 0008 13.699 0,19 90.189 1,08 658,36 

016 и 
део 019 

6. Аванси за нематеријалну имовину 0009           

2 

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И 

ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 

+ 0016 + 0017 + 0018) 

0010 4.703.308 63,95 5.075.697 61,00 107,92 

020, 

021 и 

део 029 

1. Земљиште 0011           

022 и 
део 029 

2. Грађевински објекти 0012 814.814 11,08 793.173 9,53 97,34 

023 и 

део 029 
3. Постројења и опрема 0013 3.703.118 50,35 4.061.581 48,81 109,68 

024 и 

део 029 
4. Инвестиционе некретнине 0014           

025 и 

део 029 
5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015 7.050 0,10 6.987 0,08 99,11 

026 и 
део 029 

6. Некретнине, постројења и опрема у 
припреми 

0016 178.326 2,42 213.956 2,57 119,98 

027 и 

део 029 

7. Улагања на туђим некретнинама, 

постројењима и опреми 
0017           

028 и 

део 029 
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018           

3 
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 

0022 + 0023) 
0019 0   0     

030, 

031 и 

део 039 

1. Шуме и вишегодишњи засади 0020           

032 и 
део 039 

2. Основно стадо 0021           

037 и 

део 039 
3. Биолошка средства у припреми 0022           

038 и 
део 039 

4. Аванси за биолошка средства 0023           

04. 

осим 

047 

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 

0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 

0024 33.974 0,46 27.052 0,33 79,63 

040 и 

део 049 
1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 0025           

041 и 
део 049 

2. Учешћа у капиталу придружених правних 
лица и заједничким подухватима 

0026           

042 и 
део 049 

3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и 

друге хартије од вредности расположиве за 

продају 

0027 20.637 0,28 14.486 0,17 70,19 

део 

043, 

део 044 
и део 

049 

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним 

правним лицима 
0028           

део 
043, 

део 044 

и део 
049 

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним 
правним лицима 

0029           

део 045 

и део 

049 

6. Дугорочни пласмани у земљи 0030           

део 045 

и део 

049 

7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031           

046 и 
део 049 

8. Хартије од вредности које се држе до 
доспећа 

0032           

048 и 

део 049 
9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033 13.337 0,18 12.566 0,15 94,22 
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Група 

рачуна, 

рачун 

П О З И Ц И Ј А АОП 

Стање на дан 

31.12.2019 

Стање на дан 

31.12.2020 
Индекс 

Износ  
Структура 

% 
Износ  

Структура 

% 
2020/2019 

5 
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 

0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) 
0034 0   0     

050 и 

део 059 

1. Потраживања од матичног и зависних 

правних лица 
0035           

051 и 
део 059 

2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036           

052 и 

део 059 

3. Потраживања по основу продаје на робни 

кредит 
0037           

053 и 
део 059 

4. Потраживања за продају по уговорима о 
финансијском лизингу 

0038           

054 и 

део 059 
5. Потраживања по основу јемства 0039           

055 и 
део 059 

6. Спорна и сумњива потраживања 0040           

056 и 

део 059 
7. Остала дугорочна потраживања 0041           

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042 84.113   91.041 1,09 108,24 

  
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 

+ 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) 
0043 2.495.863 33,93 3.012.293 36,20 120,69 

Класа 

1 

I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 

+ 0050) 
0044 342.680 4,66 310.877 3,74 90,72 

10 
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан 

инвентар 
0045 334.787 4,55 300.582 3,61 89,78 

11 
2. Недовршена производња и недовршене 

услуге 
0046           

12 3. Готови производи 0047           

13 4. Роба 0048 2.535 0,03 3.934 0,05 155,19 

14 5. Стална средства намењена продаји 0049           

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 5.358   6.361 0,08 118,72 

20 

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ 

ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 

+ 0057 + 0058) 

0051 717.952 9,76 939.439 11,29 130,85 

200 и 

део 209 

1. Купци у земљи – матична и зависна правна 

лица 
0052     47.419 0,57   

201 и 

део 209 

2. Купци у иностранству – матична и зависна 

правна лица 
0053           

202 и 

део 209 

3. Купци у земљи – остала повезана правна 

лица 
0054 88.844 1,21 127.337 1,53 143,33 

203 и 

део 209 

4. Купци у иностранству – остала повезана 

правна лица 
0055           

204 и 

део 209 
5. Купци у земљи 0056 582.910 7,93 711.829 8,56 122,12 

205 и 

део 209 
6. Купци у иностранству 0057           

206 и 

део 209 
7. Остала потраживања по основу продаје 0058 46.198 0,63 52.854 0,64 114,41 

21 
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ 

СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 
0059 417.483 5,68 407.179 4,89 97,53 

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 88.541 1,20 115.790 1,39 130,78 

236 

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ 

ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ 

БИЛАНС УСПЕХА 

0061           

23 

осим 

236 и 

237 

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 

0067) 

0062 14.955 0,20 14.461 0,17 96,70 

230 и 

део 239 

1. Краткорочни кредити и пласмани – матична 

и зависна правна лица 
0063           

231 и 

део 239 

2. Краткорочни кредити и пласмани – остала 

повезана правна лица 
0064 10.520 0,14 10.520 0,13 100,00 

232 и 
део 239 

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065           

233 и 

део 239 

4. Краткорочни кредити и зајмови у 

иностранству 
0066           

234, 
235, 

238 и 

део 239 

5. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067 4.435 0,06 3.941 1,39 88,86 
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Група 

рачуна, 

рачун 

П О З И Ц И Ј А АОП 

Стање на дан 

31.12.2019 

Стање на дан 

31.12.2020 
Индекс 

Износ  
Структура 

% 
Износ  

Структура 

% 
2020/2019 

24 
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И 

ГОТОВИНА 
0068 792.219 10,77 1.180.681 14,19 149,03 

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 100.188   17.802   17,77 

28 

осим 

288 

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 

РАЗГРАНИЧЕЊА 
0070 21.845 0,30 26.064 0,31 119,31 

  
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА 

ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 
0071 7.355.187 100,00 8.320.603 100,00 113,13 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 778.052 10,58 1.016.995 12,22 130,71 

  ПАСИВА             

  

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 

0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = 

(0071 – 0424 – 0441 – 0442) 

0401 3.661.192 49,78 4.078.620 49,02 111,40 

30 
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 

0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 
0402 760.418 10,34 820.418 9,86 107,89 

300 1. Акцијски капитал 0403           

301 
2. Удели друштава с ограниченом 

одговорношћу 
0404           

302 3. Улози 0405           

303 4. Државни капитал 0406 737.894 10,03 797.894 9,59   

304 5. Друштвени капитал 0407           

305 6. Задружни удели 0408           

306 7. Емисиона премија 0409           

309 8. Остали основни капитал 0410 22.524 0,31 22.524 0,27   

31 
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 

КАПИТАЛ 
0411           

047 и 

237 
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412           

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 1.572.100 21,37 1.572.100 18,89 100,00 

330 

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО 

ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 

НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И 

ОПРЕМЕ 

0414 1.282.270 17,43 1.175.285 14,12 91,66 

33 

осим 

330 

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО 

ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И 

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 

(потражна салда рачуна групе 33 осим 330) 

0415 1.270 0,02 193 0,00 15,20 

33 

осим 

330 

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО 

ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И 

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна 

салда рачуна групе 33 осим 330) 

0416 31.207 0,42 65.607 0,79 210,23 

34 
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 

+ 0419) 
0417 305.934 4,16 708.720 8,52 231,66 

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 60.251 0,82 105.064 1,26 174,38 

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 245.683 3,34 603.656 7,25 245,71 

  IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420           

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 229.593 3,12 132.489 1,59 57,71 

350 1. Губитак ранијих година 0422 229.593 3,12 132.489 1,59 57,71 

351 2. Губитак текуће године 0423           

  
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 

ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 
0424 619.113 8,42 1.173.982 14,11 189,62 

40 
X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 

0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 
0425 619.113 8,42 700.117 8,41 113,08 

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426           

401 
2. Резервисања за трошкове обнављања 
природних богатстава 

0427           

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428           

404 
4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције 

запослених 
0429 573.784 7,80 641.477 7,71 111,80 

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430 45.329 0,62 58.640 0,70 129,37 

402 и 

409 
6. Остала дугорочна резервисања 0431           

41 
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 

0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) 
0432 0   473.865 5,70   
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Група 

рачуна, 

рачун 

П О З И Ц И Ј А АОП 

Стање на дан 

31.12.2019 

Стање на дан 

31.12.2020 
Индекс 

Износ  
Структура 

% 
Износ  

Структура 

% 
2020/2019 

410 
1. Обавезе које се могу конвертовати у 
капитал 

0433           

411 
2. Обавезе према матичним и зависним 

правним лицима 
0434           

412 
3. Обавезе према осталим повезаним правним 
лицима 

0435           

413 
4. Обавезе по емитованим хартијама од 

вредности у периоду дужем од годину дана 
0436           

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437     473.865 5,70   

415 
6. Дугорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0438           

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439           

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440           

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 0 0,00 0     

42 до 

49 

(осим 

498) 

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 

+ 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 
0442 3.074.882 41,81 3.068.001 36,87 99,78 

42 

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 

+ 0449) 

0443 0   85.451 1,03   

420 
1. Краткорочни кредити од матичних и 

зависних правних лица 
0444           

421 
2. Краткорочни кредити од осталих повезаних 

правних лица 
0445           

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446           

423 
4. Краткорочни кредити и зајмови у 

иностранству 
0447           

427 
5. Обавезе по основу сталних средстава и 
средстава обустављеног пословања 

намењених продаји 

0448           

424, 

425, 
426 и 

429 

6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449     85.451 1,03   

430 
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И 

КАУЦИЈЕ 
0450 993 0,01 6.155 0,07 619,84 

43 

осим 

430 

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 

0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 
0451 380.456 5,17 239.664 2,88 62,99 

431 
1. Добављачи – матична и зависна правна лица 

у земљи 
0452           

432 
2. Добављачи – матична и зависна правна лица 

у иностранству 
0453           

433 
3. Добављачи – остала повезана правна лица у 

земљи 
0454 4.025 0,05 5.899 0,07 146,56 

434 
4. Добављачи – остала повезана правна лица у 
иностранству 

0455           

435 5. Добављачи у земљи 0456 362.838 4,93 233.765 2,81 64,43 

436 6. Добављачи у иностранству 0457           

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 13.593 0,18     0,00 

44, 45 и 

46 
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 1.028.817 13,99 1.169.980 14,06 113,72 

47 
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА 

ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
0460 129 0,00 17.028 0,20 13.200,00 

48 
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 

ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 
0461 22.068 0,30 73.410 0,88 332,65 

49 

осим 

498 

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 

РАЗГРАНИЧЕЊА 
0462 1.642.419 22,33 1.476.313 17,74 89,89 

  

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 

КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 

0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = 

(0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 

0463           

  
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 

0401 – 0463) ≥ 0 
0464 7.355.187 100,00 8.320.603 100,00 113,13 

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 778.052 10,58 1.016.995   130,71 
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1. БИЛАНС СТАЊА 

А) АКТИВА 

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 

Б. СТАЛНА ИМОВИНА 

I. Нематеријална имовина 

Током 2020. године, набављене су и активиране лиценце за пословни програм.   

Повећање вредности нематеријалне имовине у припреми у 2020. години се односи на 

улагања у пословни програм ЕРП-1    

II. Некретнине, постројења и опрема 

Током 2020. године вредност некретнина, постројења и опреме је повећана за 372.389 

хиљада динара. 

Вредност грађевинских објеката (конто 022 и део 029) је 793.173 хиљада динара и мања је 

за 21.641 хиљада динара у односу на 2019. годину, услед спроведеног расхода објеката на 

депонији „Винча“ (ограда, мобиларо блок и сл.). 

Вредност постројења и опреме  (конто 023 и део 029) у 2020. години је 4.061.581 хиљада 

динара. Узимајући у обзир и исправку вредности, вредност постројења и опреме је за 

358.463  хиљада динара  већа  у односу на 2019. годину. 

Улагања у 2020. години се односе на улагања у опрему и алат у вредности од 1.058.427 

хиљада динара.    

Смањење вредности опреме  је вршено:  

❖ по одлуци НО за украдено путничко возило у вредности од  911.631 динара, расход 

опреме, алата и инвентара у износу од 1.324 динара 

❖ за износ амортизације постројења и опреме у вредности од 678 милиона динара. 

Вредност некретнина, постројења и опреме у припреми (конто 026 и део 029) је повећана за 

35.630 хиљада динара. Повећање се односи највећим делом на улагања у подземне 

контејнере и посуде за отпад који су набављени крајем 2020. године, а чије активирање је 

спроведено у 2021. години. 
  

IV. Дугорочни финансијски пласмани 

Током 2020. године вредност дугорочних финансијских пласмана је смањена за 6.922 

хиљада динара и односи се на смањење учешћа у капиталу осталих правних лица и друге 

хартије од вредности расположиве за продају услед продаје акција Технохемије. 

 

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 

Одложена пореска средства у 2020. години износе 91.041 хиљада динара и у односу на 2019. 

годину су већа за 6.928 хиљада динара. 

Г. ОБРТНА  ИМОВИНА 

I. Залихе 

Стање залиха (група конта класе 1) на дан 31.12.2020. године износи 310.877 хиљада 

динара, што је мање за 31.803 хиљада динара у односу на 31.12.2019. године, када је 

износила 342.680 хиљадa динара. 

Стање залиха материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара (група конта класе 

10) на дан 31.12.2020. године износи 300.582 хиљада динара, што је мање је за 34.205 хиљада 

динара у односу на 2019. годину, када је износило 334.787 хиљада динара. 
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Залихе робе (група конта класе 13) су на дан 31.12.2020. године износиле 3.934 хиљада 

динара, и  веће су за 1.399 хиљада динара у односу на 31.12.2019. годину, када су износиле 

2.535 хиљада динара и састоје се највећим делом од залиха секундарних сировина. 

Плаћени аванси на дан 31.12.2020. године износе 6.361 хиљада динара и већи су за 1.003 

хиљада динара у односу на 2019. годину, а највећим делом се односе на авансе за трошкове 

судских извршитеља. 

II. Потраживања по основу продаје  

Потраживања од купаца у земљи -матична и зависна правна лица (конто 200 и део конта 

209) износе 47.419 хиљада динара и односе се на потраживања од оснивача (Секретаријата 

за комуналне и стамбене послове) за неизмирени део обавезе за услугу чишћења и прања 

јавних површина за децембар 2020. године (обавеза је измирена у првом кварталу 2021. 

године). 

Потраживања  од купаца у земљи - остала повезана  правна лица (конто 202 и део конта 209)   

износе 127.337 хиљада динара и у највећој мери се односе на потраживања за редовне услуге 

сакупљања, одвожења и одлагања отпада. 

Потраживања од купаца у земљи (конто 204 и део конта 209)  износе 711.829 хиљада динара 

и односе се на потраживања од физичких и правних лица за редовне и ванредне услуге 

сакупљања, одвожења и одлагања отпада. 

Остала потраживања по основу продаје (конто 206 и део конта 209) износе 52.854 хиљада 

динара и односе се највећим делом на потраживања од купаца за трошкове судских такси.  

III. Потраживања из специфичних послова (група конта 21) износе 407.179 хиљада 

динара, а односе се на потраживања од плаћених предујма судским извршитељима чија се 

наплата врши преко Инфостан СОН-а. 

IV. Друга потраживања  

Друга потраживања (група конта 22) износе 115.791 хиљада динара и највећим делом се 

односе на камату на неплаћене рачуне за услуге које пружа ЈКП „Градска чистоћа“.  

V. Kраткорочни финансијски пласмани (група конта класе 23 осим 236 и 237) 

Остали краткорочни финансијски пласмани на дан 31.12.2020. године износе 14.461 хиљада 

динара и мањи су за 494 хиљада динара у односу на 2019. годину, када су износили 14.955 

хиљада динара. Састоје се из датих, краткорочних позајмица осталим повезаним правним 

лицима.     

VI. Готовински еквиваленти и готовина (група конта класе 24) 

На текућим рачунима банака и краткорочних ночаних средстава, на крају 2020. године је 

било 1.180.681 хиљада динара.  

VII. Порез на додату вредност (група конта класе 27) 

Порез на додатну вредност по основу примљених фактура и интерног обрачуна за 

секундарне сировине на крају 2020. године износи 17.802 хиљада динара. 
 

Д. УКУПНА АКТИВА= ПОСЛОВНА ИМОВИНА 

На крају 2020. године пословна имовина је вредности 8.320.603 хиљада динара и у односу 

на 2019. годину, када је износила 7.355.187 хиљада динара, већа је за 965.416 хиљада динара.   
 

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 

Укупна ванбилансна актива износи 1.016.995 хиљада динара и у односу на 2019. годину, 

када је износила 778.052 хиљада динара, је већа за 238.943 хиљада динара због примљених 

банкарских гаранција.  
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Б)  ПАСИВА 
 

А. КАПИТАЛ 
 

На дан 31.12.2020. године, вредност капитала је износила 4.078.620 хиљада динара, и у 

односу на 2019. годину када је износила 3.661.192 хиљада динара, је већа за 417.428 хиљада 

динара.  
 

I        Основни капитал  

Основни капитал је у 2020. години већи за 60.000 хиљада динара у односу на 2019. годину. 

На конту државног капитала (конто 303) је увећана вредност за вредност улагања оснивача  

за набавку опреме за рециклажу, тако да је вредност државног капитала на дан 31.12.2020. 

године 797.894 хиљада динара. 

 

IV      Резерве (конто 32) износе 1.572.100 хиљада динара  и непромењене су у односу 2019. 

годину. 

 

V       Ревалоризационе резерве  по основу ревалоризације нематеријалне имовине, 

некретнина, постројења и опреме (конто 330) на дан 31.12.2020. године износе 1.175.285 

хиљада динара и у односу на 2019. годину, када су износиле 1.282.770 хиљада динара, мање  

су за 106.985 хиљада динара услед расхода опреме и грађевинских објеката за које је у 

ранијем периоду извршена процена.  

VI       Нереализовани добици по основу хартија од вредности и других компоненти 

свеобухватног резултата  (потражна салд конто 33 осим конта 330) на дан 31.12.2020. 

године износе 193 хиљада динара и мање су у односу на 2019. годину за 1.077 хиљада 

динара. 
 

VII       Нереализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти 

свеобухватног резултата (дуговна салда конто 33 осим конта 330) износе 65.607 хиљада 

динара и већи су у односу на 2019. годину за 34.400 хиљада динара. 

 
 

VIII  Нераспоређени добитак 

Нераспоређени добитак (конто 34) на дан 31.12. 2020. године износи 708.720 хиљада динара 

и састоји се од нераспоређене добити ранијих година у износу од 105.064 хиљада динара и 

нераспоређене добити текуће  године у износу од 603.656 хиљада динара. 

X  Губитак 

Губитак из ранијих година (конто 350) за 2020. годину износи 132.489 хиљада динара и мањи 

је у односу на 2019. годину за 97.104 хиљада динара. 
 

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 
 

I        Дугорочна резервисања  

Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (конто 404) на дан 

31.12.2020. године износе 641.477 хиљада динара и односе се на резервисања за отпремнине 

и јубиларне награде радницима. 

Резервисања за трошкове судских спорова износе 58.640 хиљада динара 
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II Дугорочне обавезе  

На дан 31.12.2020. године дугорочни кредити и зајмови (конто 414) износе 473.865 динара 

и односе се на кредит Комерцијалне банке за набавку возила за обављање основне 

делатности. 
 

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

I Краткорочне финансијске обавезе  

На дан 31.12.2020. године краткорочне финансијске обавезе (конто 42) износе 85.451 хиљада 

динара и састоје се из дела кредита који доспевају до једне године.  

II  Примљени аванси, депозити и кауције 

На дан 31.12.2020. године Примљени аванси, депозити и кауције (конто 430) износе 6.155 

хиљада динара и састоје се највећим делом из примљних аванса од купаца за редовне и 

ванредне услуге сакупљања, одвожења и одлагања отпада и за секундарне сировине.   

III Обавезе из пословања 

Обавезе из пословања износе 239.664 хиљада динара (конто 43 осим 430) и у односу на 2019. 

годину су мање за 140.793 хиљада динара, а чине их обавезе према добављачима у земљи.   

IV      Остале краткорочне обавезе  

Остале краткорочне обавезе износе 1.169.980 хиљада динара (конто 44, 45 и 46) и у односу 

на 2019. годину су веће за 141.163 хиљада динара, а састоје се из обавеза по основу зарада и 

накнада зарада и друге обавезе. 

V Обавезе по осову пореза на додату вредност 

На дан 31.12.2020. године обавезе по основу пореза на додату вредност (конто 47) износе 

17.028 хиљада динара и односе се на обавезе за децембар 2020. године (валута плаћања је 

15.01.2021.године). 

VI Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине (конто 48) износе 73.410 

хиљада динара и највећим делом се односе на обавезе за порез из резултата.  

VII. Пасивна временска разграничења 

Пасивна временска разграничења  у 2020. години износе 1.476.313 хиљада динара. 

 
 

Ђ. УКУПНА ПАСИВА 

Укупна пасива износи 8.320.603 хиљада динара и у односу на 2019. годину је већа за 965.416 

хиљада динара. 
 

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 

Укупна ванбилансна пасива износи 1.016.995 хиљада динара и у односу на 2019. годину је 

већа за 238.493 хиљада динара, највећим делом због примљених банкарских гаранција у 

износу од 248.486 хиљада динара, као и накнадне активације у пословним књигама 

рециклажног центра „SWIFT“ Мирјево у износу од 12.807 хиљада динара кроз 

књиговодствену евиденцију ванбилансне пасиве. 
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Биланс успеха за период 1.1.-31.12.2020. године 

 

Група 

рачуна, 

рачун 

П О З И Ц И Ј А AOП 

За период 1.1.2019-

31.12.2019 

За период 1.1.2020-

31.12.2020 
Индекс 

Износ 
Структура 

% 
Износ 

Структура 

% 
2020/2019 

  ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА             

60 до 

65, 

осим 62 

и 63 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 

1016 + 1017) 1001 

6.271.963 100,00 7.105.283 113,29 108,54 

60 

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 

1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002 
9.401 0,15 16.874 0,27 0,16 

600 

1. Приходи од продаје робе матичним и 

зависним правним лицима на домаћем 
тржишту 1003 

          

601 

2. Приходи од продаје робе матичним и 

зависним правним лицима на иностраном 
тржишту 1004 

          

602 

3. Приходи од продаје робе осталим 

повезаним правним лицима на домаћем 

тржишту 1005 

          

603 

4. Приходи од продаје робе осталим 

повезаним правним лицима на иностраном 

тржишту 1006 

          

604 

5. Приходи од продаје робе на домаћем 

тржишту 1007 
9.401 0,15 16.874 0,27 0,16 

605 

6. Приходи од продаје робе на иностраном 

тржишту 1008 
          

61 

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА 

И УСЛУГА 

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 

6.161.993 98,25 6.918.216 110,30 106,64 

610 

1. Приходи од продаје производа и услуга 
матичним и зависним правним лицима на 

домаћем тржишту 1010 

1.344.650 21,44 1.704.651 27,18 23,27 

611 

2. Приходи од продаје производа и услуга 
матичним и зависним правним лицима на 

иностраном тржишту 1011 

          

612 

3. Приходи од продаје производа и услуга 

осталим повезаним правним лицима на 
домаћем тржишту 1012 

299.436 4,77 292.807 4,67 5,18 

613 

4. Приходи од продаје производа и услуга 

осталим повезаним правним лицима на 
иностраном тржишту 1013 

          

614 

5. Приходи од продаје производа и услуга на 

домаћем тржишту 1014 
4.517.907 72,03 4.920.758 78,46 78,18 

615 
6. Приходи од продаје готових производа и 
услуга на иностраном тржишту 1015 

          

64 

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, 

СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА 

И СЛ. 1016 

100.527 1,60 170.151 2,71 1,74 

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 42   42     

  РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА             

50 до 

55, 62 и 

63 

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 

1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 

1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 

1018 5.758.715 91,82 6.462.327 103,04 99,66 

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 35.107 0,56 46.671 0,74 0,61 

62 

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 

И РОБЕ 1020 
          

630 

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА 

НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 

И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021 

          

631 

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА 
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 

И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022 

          

51 осим 
513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 

375.253 5,98 483.807 7,71 6,49 

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 552.306 8,81 512.947 8,18 9,56 

52 

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА 

ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 
3.398.941 54,19 3.893.973 62,09 58,82 

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 244.984 3,91 326.726 5,21 4,24 
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Група 

рачуна, 

рачун 

П О З И Ц И Ј А AOП 

За период 1.1.2019-

31.12.2019 

За период 1.1.2020-

31.12.2020 
Индекс 

Износ 
Структура 

% 
Износ 

Структура 

% 
2020/2019 

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 558.944 8,91 707.706 11,28 9,67 

541 до 
549 

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ 
РЕЗЕРВИСАЊА 1028 

253.523 4,04 183.930 2,93 4,39 

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 339.657 5,42 306.567 4,89 5,88 

  В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030 513.248 8,18 642.956 10,25 8,88 

  Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031           

66 

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 

1038 + 1039) 1032 
79.580 1,27 148.104 2,36 1,38 

66, 

осим 

662, 

663 и 

664 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД 

ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ 

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 

1036 + 1037) 1033 

614 0,01 9.461 0,15 0,01 

660 
1. Финансијски приходи од матичних и 
зависних правних лица 1034 

          

661 

2. Финансијски приходи од осталих повезаних 

правних лица 1035 
83   46     

665 
3. Приходи од учешћа у добитку придружених 
правних лица и заједничких подухвата 1036 

          

669 4. Остали финансијски приходи 1037 531   9.415     

662 

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ 

ЛИЦА) 1038 
78.966 1,26 138.467 2,21 1,37 

663 и 

664 

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 

КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039 

    176     

56 

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 

1046 + 1047) 1040 
326   7.561     

56, 

осим 

562, 

563 и 

564 

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ 

ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ 

ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ 

РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 1041 

71   18     

560 

1. Финансијски расходи из односа са 

матичним и зависним правним лицима 1042 
0         

561 

2. Финансијски расходи из односа са осталим 

повезаним правним лицима 1043 
0   2     

565 

3. Расходи од учешћа у губитку придружених 

правних лица и заједничких подухвата 1044 
0         

566 и 

569 4. Остали финансијски расходи 1045 
71   16     

562 

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ 

ЛИЦИМА) 1046 
224   7.521     

563 и 

564 

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И 

НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 

КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047 

31   22     

  

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 

1040) 1048 
79.254 1,26 140.543 2,24 1,37 

  

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 

1032) 1049 
          

683 и 

685 

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА 

ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ 

БИЛАНС УСПЕХА 1050 

81.703 1,30 70.142 1,12 1,41 

583 и 

585 

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА 
ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 

ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ 

БИЛАНС УСПЕХА 1051 

437.557 6,98 246.574 3,93 7,57 

67 и 68, 

осим 

683 и 

685 

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

1052 

138.008 2,20 202.523 3,23 2,39 

57 и 58, 

осим 

583 и 

585 

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

1053 

65.187 1,04 68.902 1,10 1,13 

  

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  1054 
309.469 4,93 740.688 11,81 5,36 



Извештај о пословању ЈКП „Градска чистоћа“ Београд                                                   За период 01.01.2020. – 31.12.2020. године 

 

110 

 

 

Група 

рачуна, 

рачун 

П О З И Ц И Ј А AOП 

За период 1.1.2019-

31.12.2019 

За период 1.1.2020-

31.12.2020 
Индекс 

Износ 
Структура 

% 
Износ 

Структура 

% 
2020/2019 

(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 
1052 – 1053) 

  

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 
 (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 

1053 – 1052) 1055 

          

69-59 

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И 

ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ 

ПЕРИОДА 1056 

    493     

59-69 

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И 
ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ 

ПЕРИОДА 1057 

5.196 0,08     0,09 

  

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 

– 1055 + 1056 – 1057) 1058 
304.273 4,85 741.181 11,82 5,27 

  

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 

– 1054 + 1057 – 1056) 1059 
          

  П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК             

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 83.984 1,34 144.452 2,30 1,45 

део 722 

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ 

ПЕРИОДА 1061 
0         

део 722 

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 

ПЕРИОДА 1062 
25.394   6.927 0,13 0,44 

723 

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА 

ПОСЛОДАВЦА 1063 
          

  

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 

1061 + 1062 - 1063) 1064 
245.683 3,92 603.656 9,64 4,25 

  

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 

1061 – 1062 + 1063) 1065 
          

  

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА 

МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066 
          

  

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА 

ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067 
          

  

III. НЕТО ГУБИТАК  КОЈИ ПРИПАДА 

МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068 
          

  

IV. НЕТО ГУБИТАК  КОЈИ ПРИПАДА 

ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069 
          

  V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ             

  1. Основна зарада по акцији 1070           

  2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071           

 

 

Токови готовине за период 1.1.-31.12.2020. године 

 

ПОЗИЦИЈА АОП 

За период 

1.1.2019-

31.12.2019 

За период 

1.1.2020-

31.12.2020 

Индекс 

Износ Износ 2020/2019 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ         

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 6.826.285 7.444.266 109,05 

1. Продаја и примљени аванси 3002 6.346.750 7.243.905 114,14 

2. Примљене камате из пословних активности 3003 78.966 138.467 175,35 

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 400.569 61.894 15,45 

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 5.437.074 6.796.489 125,00 

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 1.977.028 1.593.311 80,59 

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 3.196.972 3.752.307 117,37 

3. Плаћене камате 3008 224 7.521 3.357,59 

4. Порез на добитак 3009 78.721 85.494 108,60 

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 184.129 1.357.856 737,45 

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 1.389.211 647.777 46,63 

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012       

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА         

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013 81.224 154.396 190,09 
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ПОЗИЦИЈА АОП 

За период 

1.1.2019-

31.12.2019 

За период 

1.1.2020-

31.12.2020 

Индекс 

Износ Износ 2020/2019 

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014       

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и 
биолошких средстава 

3015     
  

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 81.224 154.396 190,09 

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017       

5. Примљене дивиденде 3018       

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 1.258.628 973.029 77,31 

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020       

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и 

биолошких средстава 
3021 1.258.628 973.029 

77,31 

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022       

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023       

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024 1.177.404 818.633 69,53 

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА         

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025 0 646.665   

1. Увећање основног капитала 3026       

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027   646.665   

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028       

4. Остале дугорочне обавезе 3029       

5. Остале краткорочне обавезе 3030       

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 10.203 87.347 856,09 

1. Откуп сопствених акција и удела 3032       

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 10.203 87.347 856,09 

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034       

4. Остале обавезе (одливи) 3035       

5. Финансијски лизинг 3036       

6. Исплаћене дивиденде 3037       

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038   559.318   

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 10.203     

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 6.907.509 8.245.327 119,37 

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 6.705.905 7.856.865 117,16 

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 3042 201.604 388.462 192,69 

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043 0 0   

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 590.621 792.219 134,13 

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 

ГОТОВИНЕ 
3045     

  

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 

ГОТОВИНЕ 
3046 6 0 

  

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 
+ 3044 + 3045 – 3046) 

3047 792.219 1.180.681 149,03 

 

 

 

2.2. Индикатори пословања за 2020. годину са освртом на 2019. годину 
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања 2019. година  2020. година  

Укупни капитал План 3.649.508 3.755.753 

  Реализација 3.661.192 4.078.620 

  % одступања реализације од плана +0% +9% 

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године +2% +11% 

Укупна имовина План 6.651.373 7.820.826 

  Реализација 7.355.187 8.320.603 

  % одступања реализације од плана +11% +6% 

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године +16% +13% 

Пословни приходи План 6.245.575 7.091.686 

  Реализација 6.271.963 7.105.283 

  % одступања реализације од плана +0% +0% 

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године +9% +13% 

Пословни расходи План 6.053.003 6.648.215 

  Реализација 5.758.715 6.462.327 

  % одступања реализације од плана -5% -3% 

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године +6% +12% 

Пословни резултат План 192.572 443.471 
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Приказ планираних и реализованих индикатора пословања 2019. година  2020. година  

  Реализација 513.248 642.956 

  % одступања реализације од плана +167% +45% 

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године +43% +25% 

Нето резултат План 84.252 128.267 

  Реализација 245.683 603.656 

  % одступања реализације од плана +192% +371% 

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године +23% +146% 

        

Број запослених на дан 31.12. План 2.628 2.742 

  Реализација 2.634 2.686 

  % одступања реализације од плана +0% -2% 

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године +3% +2% 

Просечна нето зарада План 55.837 62.107 

  Реализација 54.632 63.663 

  % одступања реализације од плана -2% +3% 

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године +3% +17% 

        

Инвестиције План 2.511.120 2.268.720 

  Реализација 1.154.858 1.186.887 

  % одступања реализације од плана -54% -48% 

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године +29% +3% 

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, 

пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.      

Просечна  нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених  

  
 

Индикатори пословања 
2018. година 

реализација 

2019. година 

Реализација 

2020. година 

Реализација 

EBITDA 841.635 863.441 1.456.408 

ROA 3,14 3,34 7,27 

ROE 5,58 6,71 14,82 

Оперативни новчани ток 1.674.682 1.389.211 647.777 

Дуг / капитал 77,45 100,90 104,01 

Ликвидност 95,28 81,17 98,18 

% зарада у пословним приходима 54,46 54,19 54,80 

           

        

Кредитно задужење 
Стање на дан 

31.12.2018. 

Стање на дан 

31.12.2019. 

Стање на дан 

31.12.2020. 

Кредитно задужење без гаранције државе 10.178 0 473.865 

Кредитно задужење са гаранцијом државе 0 0   

Укупно кредитно задужење 10.178 0 473.865 

  
 

 

          
          

Субвенције  2018. година 2019. година 2020 

Субвенције 

План 155.000 883.916 4.000 

Пренето 119.862 879.916 103.070 

Реализовано 119.862 780.719 103.070 

Докапитализација 

План     60.000 

Пренето     60.000 

Реализовано     60.000 

Укупно приходи из буџета 

План 155.000 883.916 64.000 

Пренето 119.862 879.916 163.070 

Реализовано 119.862 780.719 163.070 

    
НАПОМЕНА:    

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који 

се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако 

што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.     

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства ) *100  

  

ROE (Return on Еquity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100    
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Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности     

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне 

обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.       

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.    

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100 

     

Приказ вредности залиха предузећа на дан 31.12.2020. године 

Конто Назив 
2019 2020 Индекс 

Износ Структура % Износ Структура % 2020/2019 

10              ЗАЛИХЕ МАТЕРИЈАЛА 334.787.381,33 100,00 300.581.004,40 100,00 89,78 

100 ОБ.НАБ.ВР.ЗАЛИХА МАТЕР.РЕЗЕР.ДЕЛОВА И АЛАТА     477.428,00 0,16   

100105          НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА - ОТПАД     477.428,00 0,00   

101             МАТЕРИЈАЛ 91.317.572,80 27,28 77.782.136,45 25,88 85,18 

10115           ЗАЛИХЕ ПИЋА И ХРАНЕ 434.439,73 0,13 487.513,74 0,16 112,22 

1012            ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ 60.560.573,27 18,09 52.640.954,59 17,51 86,92 

1013            ГОРИВО И МАЗИВО 26.252.676,12 7,84 21.897.620,70 7,29 83,41 

1014            КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 4.061.656,53 1,21 2.713.805,35 0,90 66,82 

10165           ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ - МЛЕКО ПО УГОВОРУ 8.227,15 0,00 42.242,07 0,01 513,45 

10179           ПРЕЛАЗНИ КОНТО ЗАЛИХА КУХИЊЕ 0,00 0,00 0,00 0,00   

102             РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 215.191.483,80 64,28 217.199.083,44 72,26 100,93 

1020            РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ У СКЛАДИШТУ 247.412.551,65 73,90 217.199.083,44 72,26 87,79 

103             АЛАТ И ИНВЕНТАР 28.278.324,73 8,45 108.383.063,91 36,06 383,27 

1030            АЛАТ И ИНВЕНТАР У СКЛАДИШТУ 1.961.533,48 0,59 2.382.365,46 0,79 121,45 

1032            АУТО-ГУМЕ У СКЛАДИШТУ 12.515.111,02 3,74 9.668.894,22 3,22 77,26 

1036            ЗАШТИТНА ОПРЕМА НА СКЛАДИШТУ 13.801.680,23 4,12 22.189.397,23 7,38 160,77 

10370           ХТЗ ОПРЕМА У УПОТРЕБИ 0,00 0,00 74.142.407,00 24,67   

109             ИСП.ВР.МАТЕР.РЕЗ.ДЕЛОВА,АЛАТА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА     -103.260.707,40 -34,35   

 
НАПОМЕНЕ: Исправка вредности материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара за 2019. годину 

износи 32.221.067,85 динара. Иста се односи на исправку вредности резервних делова, из тог разлога конто 

102 у приказаној табели дат је у пребијеном износу за поменуту исправку.  

     

Табеларни приказ вредности робе у 2019. и 2020. години 

Конто Назив 
2019 2020 Индекс 

Износ Структура % Износ Структура % 2020/2019 

13              РОБА 2.534.656,01 100,00 3.934.266,24 100,00 155,22 

131             РОБА У МАГАЦИНУ 2.534.656,01 100,00 3.934.266,24 100,00 155,22 

13100           РОБА - ОТПАД 1.316.876,54 51,95 724.522,56 18,42 55,02 

13101           РОБА У МАГАЦИНУ - КИОСЦИ -ОТПАД 248.519,90 9,80 0,00 0,00   

13105           РОБА У МАГАЦИНУ - ШАНКОВИ 709.612,91 28,00 2.892.294,00 73,52 407,59 

13106           РОБА У МАГАЦИНУ - АЛКОХОЛНА ПИЋА 34.705,63 1,37 34.705,63 0,88 100,00 

13107           РОБА У МАГАЦИНУ - БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА 110.178,67 4,35 149.439,59 3,80 135,63 

13190           ПРЕЛАЗНИ КОНТО ЗАЛИХА ШАНКОВА 114.762,36 4,53 133.304,46 3,39 116,16 

136             РОБА У ТРАНЗИТУ 0,00 0,00 0,00 0,00   

13600           РОБА У ТРАНЗИТУ 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

 

 

Табеларни приказ вредности датих аванса у 2019. и 2020. години 

Конто Назив 
2019 2020 Индекс 

Износ Структура % Износ Структура % 2020/2019 

15              ДАТИ АВАНСИ 5.358.510,18 100,00 6.361.441,10 100,00 118,72 

150             ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА МАТ.РЕЗ.ДЕЛ.И ИНВЕНТАР У ЗЕМЉИ 4.067.161,44 75,90 111.064,60 1,75 2,73 

15020           ДАТИ АВАНСИ ЗА МАТЕРИЈАЛ,РЕЗ.ДЕЛОВЕ И ИНВЕНТАР 4.067.161,44 75,90 111.064,60 1,75 2,73 

154             Плаћени аванси за услуге у земљи 3.870.276,72 72,23 6.221.989,54 97,81 160,76 

15410           ДАТИ АВАНСИ - ПОВЕЗАНА ЛИЦА - УСЛУГЕ 71.812,28 1,34 241.000,00 3,79 335,60 

15420           ДАТИ АВАНСИ ЗА УСЛУГЕ-ИЗВРСИТЕЉЕ 3.798.464,44 70,89 4.589.269,91 72,14 120,82 

15422           ДАТИ АВАНСИ ЗА УСЛУГЕ У ЗЕМЉИ     1.391.719,63 21,88   

155             Плаћени аванси за услуге у иностранству     28.386,96     

15520           ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА У ИНОСТР. ЗА УСЛУГЕ     28.386,96 0,45   

159             Исправка вредности плаћених аванса -2.578.927,98   0,00 0,00   

15900           ИСПР.ВРЕДН.ДАТИХ АВАНСА -2.578.927,98   0,00     
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  Упоредни преглед укупних потраживања у 2019. и 2020. години 

Р.бр Конто Опис 

Стање на дан 31.12.2019. год  Стање на дан 31.12.2020. год  
Индекс 

(6/4)  Износ (РСД) 
Структура 

% 
 Износ (РСД) 

Структура 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 20 
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ 

ПРОДАЈЕ 
717.951.593 32,46 939.438.617 33,64 131 

1.1 200 
Купци у земљи-матична и зависна 

правна лица 
133.357.113 6,03 180.776.022 6,47 136 

1.1.1 20000 
ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА - 

МАТИЧНА ПРАВНА ЛИЦА У ЗЕМЉИ 
133.357.113 6,03 180.776.022 6,47 136 

1.2 202 Купци у земљи остала повезана лица 529.792.384 23,95 580.656.494 20,79 110 

1.2.1 202002 
ПОТРАЖ. ОД КУПАЦА ППЛ - 

УТУЖЕНА ПОТРАЖИВАЊА 
391.476.221 17,70 387.506.923 13,88 99 

1.2.2 20207 ПОТРАЖ.ВАНСУДСКА ПОРАВНАЊА 973.134 0,04 973.134 0,03 100 

1.2.3 20209 
ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА -

ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА 
122.782.460 5,55 177.615.868 6,36 145 

1.2.4 20290 
СПОРНА ПОТР.ОД КУПАЦА-

ПОВ.ПР.ЛИЦА -СТЕЧАЈ 
14.560.569 0,66 14.560.569 0,52 100 

1.3 204 Купци у земљи 4.039.597.790 182,63 4.337.091.710 155,31 107 

1.3.1 20400 
ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА - 

ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
3.268.929.775 147,79 3.363.389.528 120,45 103 

1.3.2 20401 
ПОТРАЖ. ОД КУПАЦА ОСН. ДЕЛАТ-

СУБВЕНЦИЈЕ ИНФОСТАН 
4.135.187 0,19 9.238.716 0,33 223 

1.3.3 20403 
ПОТР. ОД КУПАЦА ПО ОСН. 

ПРОДАЈЕ РОБЕ У ТРАНЗИТУ 
2.020.902 0,09 3.015.466 0,11 149 

1.3.4 20407 

ПОТР.ОД КУПАЦА - 

ОС.ДЕЛАТНОСТИ - ВАНСУДСКА 

ПОТРАЖИВАЊА 

51.649.914 2,34 89.917.478 3,22 174 

1.3.5 20408 
ПОТРАЖ. ОД КУПАЦА ОСТАЛЕ ДЕЛ. 

УТУЖЕНА ПОТРАЖИВ. 
612.939.919 27,71 714.268.398 25,58 117 

1.3.6 20490 
СПОРНА ПОТРАЖ.ОД КУПАЦА У 

ЗЕМЉИ -СТЕЦА 
99.922.093 4,52 157.262.124 5,63 157 

1.4 206 
Остала потраживања по основу 

продаје 
69.584.684 3,15 76.187.371 2,73 109 

1.4.1 20600 
ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА ОД 

ПОВЕЗАНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА 
337.087 0,02 337.087 0,01 100 

1.4.2 20610 
ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА ОД 

ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА 
68.985.349 3,12 75.850.284 2,72 110 

1.4.3 20611 ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА 0 0,00 0 0,00   

1.4.4 20612 
ПОТРАЖИВАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

АКЦИЈА 
262.248 0,01 0 0,00 0 

1.5 209 
Исправка вредности потраживања од 

продаје 
-4.054.380.378 -183,30 -4.235.272.980 -151,67 104 

1.5.1 20900 
ИСП.ВР.ПОТР.ОД КУПАЦА - 

ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА 
-440.948.848 -19,94 -453.319.163 -16,23 103 

1.5.2 20911 
ИСП.ВР.ПОТР.ОД КУПАЦА - 

ОС.ПРАВНА И ФИЗИЧКА ЛИЦА 
-3.223.428.590 -145,73 -3.391.918.277 -121,47 105 

1.5.3 20914 
ИСП.ВР.ПОТР.ЗА КАМАТУ - ОСТАЛА 

ПРАВНА ЛИЦА 
-256.645.827 -11,60 -256.678.427 -9,19 100 

1.5.4 20915 
ИСПРАВКА ВРЕД.ПОТРАЖ. ОД 

КУПАЦА-МАТИЧНА ПР. ЛИЦА 
-133.357.113 -6,03 -133.357.113 -4,78 100 

1.5.5 20916 
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖ. 

КАМАТА 
0 0,00 0 0,00   

1.5.6 20917 
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖ. 

АДВОКАТИ 
0 0,00 0 0,00   

1.5.7 20918 
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖ. 

СУДСКИХ ТРОШКОВА 
0 0,00 0 0,00   

2 21 
ПОТРАЖИВАЊА ИЗ 

СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 
417.482.498 18,87 407.178.921 14,58 98 

2.1 218 
Остала потраживања из специфичних 

послова 
417.482.498 18,87 407.178.921 14,58 98 

2.1.1 21820 

ПОТРАЖ. ИЗ СПЕЦ.ПОСЛОВА- 

ИНФОСТАН ПРЕДУЈ. 

ИЗВРСИТЕЉИМА 

417.482.498 18,87 417.482.498 14,95 100 

3 22 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 88.541.428 4,00 115.790.590 4,15 131 

3.1 220 Потраживања за камату и дивиденде 63.068.312 2,85 82.600.747 2,96 131 

3.1.1 22021 
ПОТРАЖ. ЗА КАМАТУ ПО ОСН. 

ПОЗАЈМИЦЕ - СЦ ТАШМАЈДАН 
5.511.301 0,25 5.511.301 0,20 100 

3.1.2 22022 

ПОТРАЖ. ЗА КАМАТУ ПО ОСН. 

ПОЗАЈМИЦЕ - ГРАД.ЦЕНТАР ЗА ФИЗ. 

КУЛТУРУ 

800.474 0,04 846.147 0,03 106 

3.1.3 22023 
ПОТРАЖ. ЗА КАМАТУ ПО ОСН. 

ПОЗАЈМИЦЕ - ЈП ХИПОДРОМ 
262.192 0,01 47.148 0,00 18 

3.1.4 22030 
ПОТРАЖИВАЊА ЗА УГОВОРЕНУ 

КАМАТУ ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА 
308.953 0,01 1.092.132 0,04 353 

3.1.5 22031 
ПОТРАЖИВАЊА ЗА УГОВОРЕНУ 

КАМАТУ ОД ОС.ПР.ЛИЦА 
56.185.391 2,54 75.104.020 2,69 134 

3.2 221 Потраживања од запослених 17.083.331 0,77 24.580.478 0,88 144 

3.2.1 22100 АКОНТАЦИЈА ЗА СЛ.ПУТ.У ЗЕМЉИ 10.000 0,00 0 0,00 0 

3.2.2 22101 АКОНТАЦ.ЗА СЛ.ПУТ.У ИНОСТР. 119.850 0,01 0 0,00 0 
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Р.бр Конто Опис 

Стање на дан 31.12.2019. год  Стање на дан 31.12.2020. год  
Индекс 

(6/4)  Износ (РСД) 
Структура 

% 
 Износ (РСД) 

Структура 

% 

3.2.3 22104 
ПОТРАЖ. ОД ЗАПОСЛ. -ПРЕКОРАЧ. 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
0 0,00 27.762 0,00   

3.2.4 22130 
ПОТРАЖИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПО 

ОСНОВУ СТЕТА 
10.375 0,00 174.638 0,01 1.683 

3.2.5 22140 
ПОТРАЖИВАЊА ОД ЗАПОСЛЕНИХ 

ПО ОСНОВУ МАЊКОВА 
9.903 0,00 9.903 0,00 100 

3.2.6 22141 
ПОТРАЖИВАЊА ОД ЗАПОСЛЕНИХ 

ПО ЕЛАБОРАТУ 
1.521.262 0,07 1.518.264 0,05 100 

3.2.7 22154 КРЕДИТИ ДАТИ РАДНИЦИМА 13.824.335 0,62 21.248.173 0,76 154 

3.2.8 22190 
ОСТАЛА ПОТР.ОД ЗАПОСЛЕНИХ - 

КУХИЊА ДИРЕКЦИЈЕ 
86.236 0,00 152.084 0,01 176 

3.2.9 22191 
АКОНТАЦИЈА ПО РАЗНИМ 

РАЧУНИМА 
113.757 0,01 0 0,00 0 

3.2.10 22192 
ОС.ПОТРАЖИВАЊА - 

ПРЕКОРАЧЕЊА ЗА ТЕЛЕФОН 
1.053.879 0,05 1.115.919 0,04 106 

3.2.11 22193 ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА - НАПРЕД 56.495 0,00 56.495 0,00 100 

3.2.12 22194 
ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА - 

РАДНИЧКО ПРИХВАТИЛИСТЕ 
204.146 0,01 204.146 0,01 100 

3.2.13 22195 
ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА - НАПРЕД 

УГОСТИТЕЉСТВО 
73.093 0,00 73.093 0,00 100 

3.3 222 
Потраживања од државних органа и 

организација 
297.855 0,01 0 0,00 0 

3.3.1 22290 
ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА ОД 

ДРЖ.ОРГАНА 
297.855 0,01 0 0,00 0 

3.4 223 
Потраживања за више плаћен порез 

на добитак 
426.758 0,02 426.758 0,02 100 

3.4.1 22302 
ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕН 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ 
426.758 0,02 426.758 0,02 100 

3.5 224 
Потраживања по основу преплаћених 

осталих пореза и доприноса 
1.874.865 0,08 49.321 0,00 3 

3.5.1 22401 
ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРЕПЛАЋЕНЕ 

ПОРЕЗЕ 
1.874.865 0,08 1.874.865 0,07 100 

3.6 225 
Потраживања за накнаде зарада које 

се рефундирају 
0 0,00 0 0,00   

3.6.1 22540 
ПОТР.ЗА НЕТО НАК.ЗАР.ПОЗИВ 

ДР.ОРГАНА 
0 0,00 0 0,00   

3.7 226 
Потраживања по основу накнада 

штета 
0 0,00 0 0,00   

2.7.1 22600 
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОС.НАКНАДЕ 

ШТЕТЕ ОЗ 
0 0,00 0 0,00   

2.7.2 22610 
ПОТРАЖ. ПО ОСНОВУ ПРЕКОР. 

РОКОВА ИСПОРУКЕ 
0 0,00 0 0,00   

3.8 228 Остала краткорочна потраживања 14.277.105 0,65 15.271.444 0,55 107 

3.8.1 22800 ПОТРАЖ.ОД ФОНДА ЗА РЕФУНД.Л.Д. 12.452.756 0,56 14.873.617 0,53 119 

3.8.2 22870 

ОС.РАЗНА КРАТКОРОЧНА ПОТР. ИЗ 

ПОСЛОВАЊА ПОЗАЈМИЦА НАФТЕ 

ГРОЦКА 

1.348.639 0,06 0 0,00 0 

3.8.3 22871 
ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА ИЗ 

ПОСЛОВАЊА ГРЕШКА БАНКЕ 
26.791 0,00 26.668 0,00 100 

3.8.4 22872 
ПОТРАЖ. ОД СТЕЧАЈНИХ 

ДУЖНИКА- МЕНИЦЕ 
240.720 0,01 240.720 0,01 100 

3.8.5 22873 
ОСТАЛА РАЗНА КРАТКОР.ПОТРАЖ. 

ИЗ ПОСЛОВАЊА 
208.200 0,01 0 0,00 0 

3.8.6 22874 
ПОТРАЖИВАЊА ОД ФИЗ. ЛИЦА - 

СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ 
0 0,00 130.439 0,00   

3,9 229 
Исправка вредности осталих 

потарживања 
-8.486.798 -0,38 -7.138.159 -0,26 84 

3.9.1 22990 
ИСП.ВР.ОСТАЛИХ 

КРАТКОР.ПОТРАЖИВАЊА 
-240.720 -0,01 -240.720 -0,01 100 

3.9.2 22991 ОБЕЗВР.ДР.ПОТРАЖИВАЊА -8.246.078 -0,37 -8.246.078 -0,30 100 

4 23 
КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАСМАНИ 
14.955.550 0,68 14.461.299 0,52 97 

4.1 231 
Краткорочни кредити и пласмани-

остала повезана лица 
16.000.000 0,72 16.000.000 0,57 100 

4.1.1 23102 

КРАТКОРОЧНИ КРЕД.И ЗАЈМОВИ 

ПОВ.ЛИЦИМА-СЦ ТАШМАЈДАН 

Д.О.О. 

0 0,00 0 0,00   

4.1.2 23103 
КРАТ.КРЕД. И ЗАЈМОВИ 

ГРАД.ЦЕНТАР ЗА ФИЗ. КУЛТУРУ 
10.000.000 0,45 10.000.000 0,36 100 

4.1.3 23104 
КР.КРЕД.У ЗЕМЉИ ПОВЕЗ.ЛИЦИМА-

ХИПОДРОМ 
6.000.000 0,27 6.000.000 0,21 100 

4.2 234 
Део дугорочних финансијских 

пласмана који доспева до једне године 
3.607.236 0,16 3.941.299 0,14 109 

4.2.1 23491 
ДЕО ДУГОР.ПЛАСМАНА КОЈИ 

ДОСПЕВА ДО 1 ГОД. АСНС 
2.525.489 0,11 2.525.489 0,09 100 

4.2.2 23492 
ДЕО ДУГОР.ПЛАСМАНА КОЈИ 

ДОСПЕВА ДО 1 ГОД. НЕЗАВ.СИНД. 
986.018 0,04 986.018 0,04 100 

4.2.3 23493 
ДЕО ДУГ. ПЛАСМ. ДО 1ГОД.-

ДУГОР.КРЕД.ЗАПОСЛЕНИХ 
86.108 0,00 429.792 0,02 499 
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4.2.4 23494 
ДЕО ДУГ. ПЛАСМ. ДО 1 ГОД.- 

МАНДУШИЋ 
9.621 0,00 0 0,00 0 

4.3 238 
Остали краткорочни финансијски 

пласмани 
828.313 0,04 0 0,00 0 

4.3.1 23830 
ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 

У ЗЕМЉИ 
828.313 0,04 828.313 0,03 100 

4.4 239 
Исправка вредности краткорочних 

финансијских пласмана 
-5.480.000 -0,25 -5.480.000 -0,20 100 

4.4.1 23910 
ИСПР.ВРЕД.КРАТ.КРЕДИТА 

ГРАД.ЦЕНТАР ЗА ФИЗ.КУЛТУРУ 
-3.800.000 -0,17 -3.800.000 -0,14 100 

4.4.2 23911 
ИСПР.ВРЕД.КРАТ.КРЕДИТА ЈП 

ХИПОДРОМ 
-1.680.000 -0,08 -1.680.000 -0,06 100 

5 24 
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И 

ГОТОВИНА 
792.218.973 35,82 1.180.681.461 42,28 149 

5,1 241 Текући (пословни ) рачуни 769.931.220 34,81 769.931.220 27,57 100 

5.1.1 24100 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 254.865.803 11,52 254.865.803 9,13 100 

5.1.2 24101 ОТП БАНКА 108.616.365 4,91 108.616.365 3,89 100 

5.1.3 24103 БАНКА ИНТЕСА 184.315.284 8,33 184.315.284 6,60 100 

5.1.4 24104 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

ТРЕЗОР 
104.746.830 4,74 104.746.830 3,75 100 

5.1.5 24105 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 6.880.402 0,31 6.880.402 0,25 100 

5.1.6 24106 ПОШТАНСКА СТЕДИОНИЦА 105.522.061 4,77 105.522.061 3,78 100 

5.1.7 24107 ДИРЕКТНА БАНКА 1.843.369 0,08 1.843.369 0,07 100 

5.1.8 24108 УНИКРЕДИТ БАНК 11.466 0,00 11.466 0,00 100 

5.1.9 24109 СРПСКА БАНКА 3.129.641 0,14 3.129.641 0,11 100 

5.1.10 24190 ПРЕЛАЗНИ РАЧУН - ЧЕКОВИ 0 0,00 0 0,00   

5.1.11 24191 
ПРЕЛАЗНИ РАЧУН - УПЛАТА 

ПАЗАРА 
0 0,00 0 0,00   

5.1.12 24192 
ПРЕЛАЗНИ РАЧУН - РАСПОРЕД 

СРЕДСТАВА 
0 0,00 0 0,00   

5,2 243 Благајна 140.843 0,01 140.843 0,01 100 

5.2.1 24300 ГЛАВНА БЛАГАЈНА 117.828 0,01 117.828 0,00 100 

5.2.2 24301 
ИЗРАВНАВАЊЕ НАЛОГА - 

ПРЕЛАЗНИ 
0 0,00 0 0,00   

5.2.3 24310 БЛАГАЈНА ОТПАДА 0 0,00 0 0,00   

5.2.4 24319 
АКОНТАЦИЈА ЗА ОТКУП 

СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА 
0 0,00 0 0,00   

5.2.5 24321 
ПОРТО БЛАГАЈНА ДЕПОНИЈА 

ВИНЦА 
23.015 0,00 23.015 0,00 100 

5.2.6 24329 
ПРЕЛАЗНИ КОНТО ПОРТО 

БЛАГАЈНА ДЕПОНИЈЕ 
0 0,00 0 0,00   

5,3 244 Девизни рачуни 358.163 0,02 358.163 0,01 100 

5.3.1 24401 
РАЧУН ДЕВ. СРЕД. КОД БАНКЕ У 

ЗЕМЉИ 
358.163 0,02 358.163 0,01 100 

5,4 248 Остала новчана средства 21.788.747 0,99 21.788.747 0,78 100 

5.4.1 24810 
БОЛОВАЊЕ - КОМЕРЦИЈАЛНА 

БАНКА 
21.788.747 0,99 21.788.747 0,78 100 

5.4.2 24832 
НОВ.СР.КОД БАНКЕ  ЗА 

КУПОВ.ДЕВИЗА 
0 0,00 0 0,00   

6 27 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 100.188.492 4,53 17.802.067 0,64 18 

6,1 270 

Порез на додату вредност по 

примљеним фактурама по општој 

стопи (осим плаћених аванса) 

12.914.648 0,58 12.914.648 0,46 100 

6.1.1 27001 ПДВ ПО ОПШТОЈ СТОПИ 20% 12.674.955 0,57 12.674.955 0,45 100 

6.1.2 270019 ПДВ по општој стопи без права одбитка 0 0,00 0 0,00   

6.1.3 27002 
ПДВ по члану 10 општа стопа 

(секундарне сировине) 
99.901 0,00 99.901 0,00 100 

6.1.4 27020 
ПДВ по члану 10 став 2 Закона о ПДВ 

(грађевински радови) 
139.792 0,01 139.792 0,01 100 

6.2 271 

Порез на додату вредност по 

примљеним фактурама по посебној 

стопи (осим плаћених аванса) 

22.205 0,00 22.205 0,00 100 

6.2.1 27110 ПДВ ПО ПОСЕБНОЈ СТОПИ 10% 22.205 0,00 22.205 0,00 100 

6.2.2 271109 
ПДВ по посебној стопи без права 

одбитка 
0 0,00 0 0,00   

6.3 279 
Потраживања за више плаћени порез 

на додату вредност 
87.251.638 3,94 87.251.638 3,12 100 

6.3.1 27900 
ПОТР.ЗА ВИШЕ ПЛ.ПДВ-ПОРЕСКИ 

КРЕДИТ 
87.209.305 3,94 87.209.305 3,12 100 

6.3.2 27901 
УКУПНА ПОТРАЖ.ЗА ПРЕТХ.ПОРЕЗ 

У ПОР.ПЕР. 
0 0,00 0 0,00   

6.3.3 27902 
ПРЕЛАЗН КОНТО ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ 

РАДОВЕ 
0 0,00 0 0,00   

6.3.4 27903 
ПРЕЛАЗНИ КОНТО ЗА СЕКУНДАРНЕ 

СИРОВИНЕ 
42.333 0,00 42.333 0,00 100 

7 28 
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 

РАЗГРАНИЧЕЊА 
80.564.301 3,64 117.104.221 4,19 145 

7.1 280 Унапред плаћени трошкови 6.901.517 0,31 24.688.896 0,88 358 
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7.1.1 28042 
УНАПРЕД ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ 

ПРЕВОЗА 
6.901.517 0,31 6.901.517 0,25 100 

7.2 281 
Потраживања за нефактурисани 

приход 
13.533.824 0,61 0 0,00 0 

7.2.1 28101 
УНАПРЕД ПЛАЋЕНЕ ПРЕМИЈЕ 

ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ 
1.796.186 0,08 0 0,00 0 

7.2.2 28102 
УНАПРЕД ПЛАЋЕНЕ ПРЕМИЈЕ 

ОСИГУРАЊА ЛИЦА 
1.960.695 0,09 0 0,00 0 

7.2.3 28103 
УНАПРЕД ПЛАЋЕНЕ ПРЕМИЈЕ 

КАСКО ОСИГУРАЊА 
9.287.352 0,42 0 0,00 0 

7.2.4 28120 
УНАПРЕД ПЛАЋЕНА ПРЕТПЛАТА ЗА 

СТ.ЦАСОПИСЕ И ПУБЛ. 
489.591 0,02 0 0,00 0 

7.3 288 Одложена пореска средства 58.719.907 2,65 91.040.778 3,26 155 

7.3.1 28800 ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 58.719.907 2,65 91.040.778 3,26 155 

7.4 289 
Остала активна временска 

разграничења 
1.409.052 0,06 1.374.547 0,05 98 

7.4.1 28990 
ОСТАЛА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 

РАЗГРАНИЧЕЊА 
929.166 0,04 929.166 0,03 100 

7.4.1 28990 
ОСТАЛА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 

РАЗГРАНИЧЕЊА 
    894.660 0,03   

7.4.2 28991 
ПОТР.ОД ВИШЕГ СУДА-НАКНАДА 

МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ 
479.887 0,02 479.887 0,02 100 

Укупно 2 
КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, 

ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА 
2.211.902.835 100,00 2.792.457.175 100,00 126 

 

      

Упоредни преглед укупних обавеза 2020. и 2019. годину 

Р.бр. Конто Опис 

Стање на дан 31.12.2019. год  
Стање на дан 31.12.2020. 

год  Индекс 

(2020/2019) 
 Износ (РСД) 

Структура 

% 
 Износ (РСД) 

Структура 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. 40 
РЕЗЕРВИС. ЗА СУД. СПОРОВЕ 

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
619.113.433 16,76 700.116.758 16,50 113,08 

1.1.1. 404 
Резервисања за накнаде и друге бенефиције 

запослених 
573.783.937 15,53 641.477.217 15,12 111,80 

1.1.1.1. 40400 Резервисање за отпремн. за пензију 252.641.072 6,84 215.199.564 5,07 85,18 

1.1.1.2. 40420 Резервисања за јубиларне награде 321.142.866 8,69 426.277.653 10,05 132,74 

1.1.2. 405 Резервисања за трошкове судских спорова 45.329.495 1,23 58.639.541 1,38 129,36 

1.1.2.1. 40500 Резервисања за судске спорове 45.329.495 1,23 58.639.541 1,38 129,36 

  41 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ     473.865.483     

1.1.3 414 Дугорочни кредити и зајмови у земљи     473.865.483 11,17   

1.1.3.1 41407 
Уговор о инвест. кредиту 00-410-0207762.9 - 

Аутосмећари 
    473.865.483 11,17   

1.2. 42 
КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ОБАВЕЗЕ 
0 0 85.451.149 2,01   

1.2.1 424 
Део дугорочних кредита и зајмова који 

доспева до једне године 
0 0 85.451.149 2,01   

1.2.1.1. 42427 
Део дугор. кредита комерц. банка 00-410-

0207762.9 
0 0 85.451.149 2,01   

1.3. 43 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 381.448.936 10,33 245.817.783 5,79 64,44 

1.3.1. 430 Примљени аванси, депозити и кауције 993.448 0,03 6.154.450 0,15 619,50 

1.3.1.1. 43000 Примљени аванси 522.620 0,01 5.761.081 0,14 1.102,35 

1.3.1.2. 43030 
Пр. аванси од ос.физ. и пр. лица из којих се не 

обрач. пдв 
470.828 0,01 393.368 0,01 83,55 

1.3.2. 433 Довављачи - остала повезана лица у земљи 4.024.676 0,11 5.898.939 0,14 146,57 

1.3.2.1. 43303 
Добављачи - ос. пов. лица у земљи - обртна 

средства 
4.003.256 0,11 5.877.519 0,14 146,82 

1.3.2.2. 43311 Обавезе за нефакт. робу - пп лица 21.420 0 21.420 0,00 100,00 

1.3.3. 435 Добављачи у земљи 362.837.896 9,82 233.764.394 5,51 64,43 

1.3.3.1. 43500 Добављачи у земљи за обртна средства 194.403.471 5,26 170.689.481 4,02 87,80 

1.3.3.2. 43501 Добављачи за основна средства 157.495.461 4,26 52.590.150 1,24 33,39 

1.3.3.3. 43510 Добављачи за нефактурисану робу - Отпад 2.547.073 0,07 4.607.895 0,11 180,91 

1.3.3.4. 43511 
Добављачи за нефактурисану робу - магацин 

број 1 
459.378 0,01 256.454 0,01 55,83 

1.3.3.5. 43512 
Добављачи за нефактурисану робу - магацин 

број 2 
423.002 0,01 92.291 0,00 21,82 

1.3.3.6. 43513 Добављачи за нефактурисане услуге 6.906.430 0,19 5.384.634 0,13 77,97 

1.3.3.7. 43514 
Добављачи за нефактурисану робу - магацин 

број 4 
132.380 0 23.837 0,00 18,01 

1.3.3.8. 43515 
Добављачи за нефактурисану робу - магацин 

број 5 
38.544 0 0 0,00 0,00 

1.3.3.9. 43517 
Добављачи за нефактурисану робу - магацин 

број 10 
34.000 0 0 0,00 0,00 

1.3.3.10. 43518 
Добављачи за нефактурисану робу - магацин 

број 8 
398.157 0,01 119.652 0,00 30,05 
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1.3.4. 439 Остале обавезе из пословања 13.592.916 0,37 0 0,00 0,00 

1.3.4.1. 43991 Уговор о факторингу 13.592.916 0,37 0 0,00 0,00 

1.4. 45 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАРАДА И 

НАКНАДА ЗАРАДА 
247.533.395 6,7 291.903.856 6,88 117,93 

1.4.1. 450 
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, 

осим накнада зарада које се рефундирају 
150.176.866 4,07 177.574.040 4,19 118,24 

1.4.1.1. 45000 Обавезе за нето зараде 70.836.822 1,92 63.718.447 1,50 89,95 

1.4.1.2. 45001 Нето накн. зарада осим рефундир. 73.994.477 2 95.741.647 2,26 129,39 

1.4.1.3. 45002 Накнада болов. до 30 дана 5.345.567 0,14 18.113.946 0,43 338,86 

1.4.2. 451 
Обавезе за порез на зарада и накнаде зарада 

на терег запосленог 
16.669.388 0,45 19.728.012 0,47 118,35 

1.4.2.1. 45100 Обав. за порез на зар. и накн. на тер. запос. 16.669.388 0,45 19.728.012 0,47 118,35 

1.4.3. 452 
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде 

зарада на терег запосленог 
41.419.266 1,12 48.844.790 1,15 117,93 

1.4.3.1. 45200 Допр. за п.и.о. на терет запослених 29.144.324 0,79 34.369.084 0,81 117,93 

1.4.3.2. 45210 Допр. за здрав. осигур.на тер. запослених 10.714.568 0,29 12.635.574 0,30 117,93 

1.4.3.3. 45220 Допр. за незапосл. на терет запосл. 1.560.374 0,04 1.840.132 0,04 117,93 

1.4.4. 453 
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и 

накнаде зарада на терет послодавца 
35.850.091 0,97 42.404.540 1,00 118,28 

1.4.4.1. 45300 П.И.О. на терет послодавца 23.939.980 0,65 28.231.748 0,67 117,93 

1.4.4.2. 45304 
Допринос за здр. осигурање на терет 

послодавца 
10.714.568 0,29 12.635.574 0,30 117,93 

1.4.4.3. 45306 
Допринос за пио на терет послодавца-

бенефицирани стаж 
1.195.542 0,03 1.537.218 0,04 128,58 

1.4.5. 454 
Обавезе за нето накнаде зарада које се 

рефундирају 
2.148.285 0,06 2.074.161 0,05 96,55 

1.4.5.1. 45400 Обав. за нето накн. зараде - бол. преко 30 дана 2.148.285 0,06 2.074.161 0,05 96,55 

1.4.6. 455 

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде 

зарада на терет запосленог које се 

рефундирају 

781.663 0,02 791.773 0,02 101,29 

1.4.6.1. 45500 Порез за боловање 198.603 0,01 210.264 0,00 105,87 

1.4.6.2. 45501 Порез за породиље 0 0   0,00   

1.4.6.3. 45511 Боловање-допринос пио на терет запосленог 410.193 0,01 409.102 0,01 99,73 

1.4.6.4. 45512 Допринос за здр.на терет запосл. боловање 150.892 0 150.491 0,00 99,73 

1.4.6.5. 45513 
Допринос за незапосл.за болов.на терет 

запосленог 
21.975 0 21.916 0,00 99,73 

1.4.7. 456 

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде 

зарада на терет послодавца које се 

рефундирају 

487.836 0,01 486.539 0,01 99,73 

1.4.7.1 45601 ПИО боловање на терет послодавца 336.944 0,01 336.048 0,01 99,73 

1.4.7.2. 45602 Боловање - здравство на терет послодавца 150.892 0 150.491 0,00 99,73 

1.4.7.3. 45611 ПИО породиље на терет послодавца           

1.4.7.4. 45612 Породиље - здравство на терет послодавца           

1.5. 46 ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ 781.284.198 21,15 878.076.055 20,70 112,39 

1.5.1 460 
Обавезе по основу камата и трошкова 

финансирања 
0 0 543.166 0,01   

1.5.1.1. 46019 Об.за кам.дуг.кр.ком.бан.пар.00-410-0207762.9 0 0 543.166 0,01   

1.5.2. 462 Обавезе за учешће у добитку 761.516.325 20,61 761.516.325 17,95 100,00 

1.5.2.1. 46200 Обавезе за учешће у добитку 761.516.325 20,61 761.516.325 17,95 100,00 

1.5.3. 463 Обавезе према оснивачу 3.181.669 0,09 102.375.352 2,41 3.217,66 

1.5.3.1. 46320 Обавезе према запосленима 753.009 0,02 792.968 0,02 105,31 

1.5.3.2. 46321 Обавезе за ванградски превоз     125.424 0,00   

1.5.3.3. 46370 
Обавезе према запосленима - једнократна 

помоћ 
    101.456.960 2,39   

1.5.3.4. 46391 Обавезе за превоз-прив.и повр.послови 2.428.660 0,07 0 0,00 0,00 

1.5.4. 464 Обавеза за годишњу награду 102.201 0 102.201 0,00 100,00 

1.5.4.1. 46400 Обавезе према члан. управ. и над. одбора - нето 65.000 0 65.000 0,00 100,00 

1.5.4.2. 46401 Порез на зараде чл.упр.одбора 16.352 0 16.352 0,00 100,00 

1.5.4.3. 46402 П.И.О. за чланове управног и назорног одбора 20.849 0 20.849 0,00 100,00 

1.5.5. 465 
Обавезе према физичким лицима за накнаде 

по уговорима 
9.291.160 0,25 9.770.516 0,23 105,16 

1.5.5.1. 46520 Обав.за накн.привр.и повр.послови нето 9.291.160 0,25 9.770.516 0,23 105,16 

1.5.6. 469 Остале обавезе 7.192.843 0,19 3.768.494 0,09 52,39 

1.5.6.1. 46914 Чланарина привредној комори србије     179.262 0,00   

1.5.6.2. 46920 Повраћај обустава 915.130 0,02 1.529.462 0,04 167,13 

1.5.6.3. 46922 Обавезе за трошкове платног промета 600 0 9.960 0,00 1.660,00 

1.5.6.4. 46940 Допринос комори србије 179.262 0 0 0,00   

1.5.6.6. 46992 Обав.према синдикатима по колект. уговору 853.472 0,02 1.006.484 0,02 117,93 

1.5.6.7. 46995 
Об.за пор.и допр.за превенцију радне 

инвалидности 
5.244.380 0,14 1.043.327 0,02 19,89 

1.6. 47 
ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ 

ВРЕДНОСТ 
128.753 0 17.028.564 0,40 13.225,78 

1.6.1. 470 

Обавезе за порез на додату вредност по 

издатим фактурама по општој стопи осим 

примљених аванса 

128.753 0 0     

1.6.1.1. 47030 
Обав.пдв по општој стопи за из.пром.који није 

настао у пор.пер. 
128.753 0 0     
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Р.бр. Конто Опис 

Стање на дан 31.12.2019. год  
Стање на дан 31.12.2020. 

год  Индекс 

(2020/2019) 
 Износ (РСД) 

Структура 

% 
 Износ (РСД) 

Структура 

% 

1.6.2 474 
Обавезе за порез на додату вредност по 

основу сопствене потрошње по општој стопи 
    15.262.646 0,03   

1.6.2.1 47440 ПДВ 20% на мањак по елаборату     15.262.646 0,03   

1.6.3. 479 

Обавезе за порез на додату вредност по 

основу разлике обрачунатог пореза на додату 

вредност и претходног пореза 

0 0 1.765.917 0,04   

1.6.3.1. 47900 Разлика обавеза пдв 0 0 1.765.917 0,04   

1.7. 48 
ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 

ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 
22.068.491 0,6 73.410.183 1,73 332,65 

1.7.1. 481 Обавезе за порез из резултата 5.266.360 0,14 66.145.074 1,56 1.255,99 

1.7.1.1. 48100 Обавезе за порез из резултата 5.266.360 0,14 66.145.074 1,56 1.255,99 

1.7.2. 482 
Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из 

набавке или на терет трошкова 
219.306 0,01 289.596 0,01 132,05 

1.7.2.2. 48204 Обав.за накн.кор.отп.вода 22.537 0 23.492 0,00 104,24 

1.7.2.3. 48205 Обав.за накн.за коришћ.ком.добара 109.848 0 155.008 0,00 141,11 

1.7.2.4. 48208 Накн.за зашт.жив.ср.екол.такса     73.541     

1.7.2.6. 48250 Порез по одбитку 1% - секундарне сировине 10.825 0 37.555 0,00 346,94 

1.7.2.7. 48290 
Учешће у финанс. зарада особа са 

инвалидитетом 
76.096 0 0 0,00 0,00 

1.7.3. 489 
Остале обавезе за порезе доприносе и друге 

дажбине 
16.582.825 0,45 6.975.512 0,16 42,06 

1.7.3.1. 48900 Пор.за гр.ванг.пр.и превоз за привр.и повр.посл. 0 0 9.380 0,00   

1.7.3.2. 489101 Обавеза за порез - годишња награда 346.457 0,01 0 0,00 0,00 

1.7.3.3. 489102 
Обавеза допр. за пио на терет радн.-годишња 

награда 
485.039 0,01 0 0,00 0,00 

1.7.3.4. 489103 
Обав. допр. за здрав. на терет радн.-годишња 

награда 
178.425 0 0 0,00 0,00 

1.7.3.5. 489104 
Обав. допр. за незап. на терет радн.-годишња 

награда 
25.984 0 0 0,00 0,00 

1.7.3.6. 489105 
Обав. допр. за пио на терет послод.-годишња 

награда 
398.425 0,01 0 0,00 0,00 

1.7.3.7. 489106 
Обав. допр. за здрав. на терет посл.-годишња 

награда 
178.425 0 0 0,00 0,00 

1.7.3.8. 489107 
Обав. допр. за пио за бенефиц.стаз - годишња 

награда 
49.303 0 0 0,00 0,00 

1.7.3.9. 48919 Разлика зараде-закон о исп.зар.сл.гл.116/14 8.451.542 0,23 0 0,00 0,00 

1.7.3.10. 48920 Обав.за порез на зараде - привр.и повр.послови 1.319.737 0,04 1.388.185 0,03 105,19 

1.7.3.11. 48924 ПИО на тер.рад.превоз прив.и повр.посл. 130.376 0 157.480 0,00 120,79 

1.7.3.12. 489240 Порез за превоз прив. и повремени послови     112.485 0,00   

1.7.3.13. 48925 Здр.на тер.радн.превоз привр.и повр.посл. 47.959 0 57.929 0,00 120,79 

1.7.3.14. 48926 Допр.за незап.на тер.рад.превоз пр.и пов.посл. 6.984 0 8.436 0,00 120,80 

1.7.3.15. 48927 ПИО на тер.посл.превоз пр.и повр.посл. 107.094 0 129.358 0,00 120,79 

1.7.3.16. 48928 Здр.на тер.посл.превоз пр.и повр.посл. 47.959 0 57.929 0,00 120,79 

1.7.3.17. 48980 
ПИО на терет запосленог - привр.и 

повр.послови 
1.847.632 0,05 1.943.460 0,05 105,19 

1.7.3.18. 48981 
Допр.за здр.на терет запосл.привр.и 

повр.послови 
672.896 0,02 705.833 0,02 104,89 

1.7.3.19. 48982 
Допр.за незапосл.на терет запосл.привр.и 

повр.посл. 
97.995 0 102.792 0,00 104,89 

1.7.3.20. 48983 Допр.за здр.на терет посл.привр.и повр.послови 672.896 0,02 705.833 0,02 104,89 

1.7.3.21. 48985 ПИО на терет посл.привр.и повр.послови 1.517.697 0,04 1.596.413 0,04 105,19 

1.8. 49 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 1.642.418.866 44,46 1.476.313.301 34,80 89,89 

1.8.1. 491 Унапред наплаћени приходи 510.048.004 13,81 507.575.318 11,97 99,52 

1.8.1.1. 49100 Обрач. приход будућег периода 47.352.256 1,28 55.183.146 1,30 116,54 

1.8.1.2. 49112 Приход од судских такси 7.573.862 0,21 7.573.862 0,18 100,00 

1.8.1.3. 49113 Приход од судских такси 3.316.988 0,09 3.316.988 0,08 100,00 

1.8.1.4. 49114 Приход од судских такси 34.322.401 0,93 34.322.401 0,81 100,00 

1.8.1.5. 49115 Приход од наплаћених трошкова извршења 417.482.498 11,3 407.178.921 9,60 97,53 

1.8.2. 494 Разграничени зависни трошкови набавке 8.953.604 0,24 0 0,00 0,00 

1.8.2.1. 49440 Разграничени зав. трош. наб. за пост. и опрему 8.953.604 0,24 0 0,00 0,00 

1.8.3. 495 Одложени приходи и примљене донације 1.123.368.752 30,41 968.563.345 22,83 86,22 

1.8.3.1. 49511 Примљене донације возила 779.018.374 21,09 670.967.049 15,82 86,13 

1.8.3.2. 49512 Примљене донације - контејнери и канте 236.796.140 6,41 202.353.797 4,77 85,45 

1.8.3.3. 49513 Примљене донације - подземни контејнери 50.812.919 1,38 50.457.319 1,19 99,30 

1.8.3.4. 49514 Примљене донације - рециклажни центри 38.591.772 1,04 29.668.611 0,70 76,88 

1.8.3.5. 49515 
Примљене донације - мултифункционална 

машина 
13.302.259 0,36 11.752.481 0,28 88,35 

1.8.3.6 49516 Ђубријере за комунални и рециклабилни отпад 4.847.288 0,13 3.364.088 0,08 69,40 

1.8.4. 496 
Ђубријере за комунални и рециклабилни 

отпад 
48.507 0 174.638 0,00 360,03 

1.8.4.1. 49620 Разграничени приходи по основу потраживања 48.507 0 174.638 0,00 360,03 

УКУПНО   ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 3.693.996.072 100 4.241.983.132 100,00 114,83 
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Преглед плаћених пореза и такси у 2020. години 

Р.бр Назив Износ (рсд) Структура(%) 
1 2 3 4 

1 РАКОВИЦА 333.055 1,58 

1.1 Порез на имовину  (квартално) 317.904 1,51 

1.2 Накнада за заштиту животне средине  15.152 0,07 

1.3 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 0 0,00 

1.4 
Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама 
0 0,00 

2 ЗВЕЗДАРА 8.105.220 38,44 

2.1 Порез на имовину  (квартално) 7.331.412 34,77 
2.2 Накнада за заштиту животне средине  262.241 1,24 
2.3 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 283.987 1,35 

2.4 
Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама 
0 0,00 

2.5 Накнада за коришћење воденог добра 165.673 0,79 

2.6 Накнада за испуштену воду 116.249 0,55 

3 ЗЕМУН 663.801 3,15 

3.1 Порез на имовину  (квартално) 261.339 1,24 

3.2 Накнада за заштиту животне средине  30.986 0,15 

3.3 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 324.556 1,54 

3.4 
Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама 
46.920 0,22 

4 ВОЖДОВАЦ 2.055.664 9,75 

4.1 Порез на имовину  (квартално) 1.861.160 8,83 
4.2 Накнада за заштиту животне средине  97.136 0,46 
4.3 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 97.367 0,46 

4.4 
Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама 
0 0,00 

5 СТАРИ ГРАД 511.228 2,42 

5.1 Порез на имовину  (квартално) 363.569 1,72 
5.2 Накнада за заштиту животне средине  17.834 0,08 
5.3 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 129.825 0,62 

5.4 
Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама 
0 0,00 

    0 0,00 

6 ВРАЧАР 271.195 1,29 

6.1 Порез на имовину  (квартално) 12.854 0,06 

6.2 Накнада за заштиту животне средине  96.063 0,46 

6.3 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 162.278 0,77 

6.4 
Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама 
0 0,00 

7 САВСКИ ВЕНАЦ 97.136 0,46 

7.1 Порез на имовину  (квартално) 0 0,00 
7.2 Накнада за заштиту животне средине  97.136 0,46 
7.3 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 0 0,00 

7.4 
Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама 
0 0,00 

8 ПАЛИЛУЛА 4.161.986 19,74 

8.1 Порез на имовину  (квартално) 3.624.874 17,19 

8.2 Накнада за заштиту животне средине  34.047 0,16 

8.3 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 503.065 2,39 

8.4 
Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама 
0 0,00 

9 НОВИ БЕОГРАД 751.553 3,56 

9.1 Порез на имовину  (квартално) 368.582 1,75 
9.2 Накнада за заштиту животне средине  14.047 0,07 
9.3 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 227.191 1,08 

9.4 
Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама 
141.732 0,67 
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Р.бр Назив Износ (рсд) Структура(%) 

10 ГРОЦКА 3.462.671 16,42 

10.1 Порез на имовину  (квартално) 3.363.708 15,95 
10.2 Накнада за заштиту животне средине  50.281 0,24 
10.3 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 48.682 0,23 

10.4 
Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама 
0 0,00 

11 ЧУКАРИЦА 674.182 3,20 

11.1 Порез на имовину  (квартално) 561.663 2,66 

11.2 Накнада за заштиту животне средине 15.152 0,07 

11.3 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 97.367 0,46 

11.4 
Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама 
0 0,00 

У К У П Н О 21.087.691 100,00 

 

 

Кумулативан приказ по врсти  

Р.бр Назив Износ (рсд) Структура % 
1 2 3 4 

1 УКУПНО ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ 18.067.065 16,13 

2 УКУПНО ТАКСЕ 2.062.971 1,84 

3 УКУПНО НАКНАДЕ 1.011.998 0,90 

4 АКОНТАЦИЈА ПОРЕЗА НА ДОБИТ 90.841.041 81,12 

Укупно 111.983.074 100,00 

 

 

Преглед обавеза за порез по пореским пријавама 2020/2019 

Р.бр. Година 

Обавезе за плаћање ПДВ Одбитни порез 

Износ 

ПДВ за 

порески 

период 

Без пореза-

станови, 

амбасаде, 

друш.стандард... 

Основица 

20% 

Порез 

20% 

Основица 

10% 
Порез 10% 

Укупно 

основица 

Укупно 

порез 
Основица Порез 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2020 356.487.631 252.752.065 51.184.077 6.432.535.850 645.178.284 6.685.287.915 696.362.361 3.256.764.654 463.963.546 232.398.815 

2 2019 34.157.329 226.942.565 42.169.494 5.910.426.240 591.031.753 6.137.368.805 633.201.247 2.812.642.215 481.117.149 152.084.098 

 

 

2.3. ЗАПОСЛЕНИ ПО СТРУКТУРИ У 2020. ГОДИНИ 
 

 

Укупан број запослених у предузећу на дан 31.12.2020. године је био 2.695, од тога 397 жена. 

 

Сектор ДР МР МА ВС СПЕЦ БА ВШ ВК СС КВ НС ПК Укупно 

ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ 

НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА  
1  -  14  32  11 3  9  3  16  1  -  -  90 

СЕКТОР ОПЕРАТИВЕ -  -  11  61  22  27  12  39 319 442 876 3  1.812  

СЕКТОР ДЕПОНОВАЊА 

И РЕЦИКЛАЖЕ 

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА  

-  -  1  8  6  -  4  2  29  50  42  -  142  
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Сектор ДР МР МА ВС СПЕЦ БА ВШ ВК СС КВ НС ПК Укупно 

СЕКТОР ПРАВНИХ, 

КАДРОВСКИХ И 

ОПШТИХ ПОСЛОВА  

-  -  2  26  2  2  11  9  71  32  34  -  189  

СЕКТОР ЕКОНОМСКИХ 

ПОСЛОВА  
-  -  2  15  2  2  13  -  22 -  -  -  56 

СЕКТОР 

КОМЕРЦИЈАЛНИХ 

ПОСЛОВА  

-  -  1  15  3  3  5 3  33  14  2  -  79 

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА  1  -  2  12  4  5  3  40  68  133  22  -  290  

СЕКТОР ЕКОЛОГИЈЕ И 

УНАПРЕЂЕЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

1  -  4  11  - 3  1  -  15 2  -  -  37 

УКУПНО:  3  -  37  180  50  45  58 96 573 674  976 3  2.695 

 

 

У периоду 31.12.2019 – 31.12.2020. године радни однос је заснован са 170 запослених, 1 

запослени је враћен на рад одлуком суда, 6 запослених се вратило на рад након истека 

неплаћеног одсуства и 9 запослених је засновало радни однос на одређено време. 

У извештајном периоду радни однос је престао за 109 запослених, од чега је 12 запослених 

остварило право на инвалидску пензију, 19 на старосну, 12 на превремену старосну, а 1 

запослени на породичну пензију. За 12 запослених радни однос је престао услед смрти, за 

28 запослених је отказан уговор о раду од стране послодавца, 5 запослених је отказало 

уговор о раду, споразумно је раскинуло радни однос 7 запослених, за 7 запослених су 

мировала права и обавезе из радног односа услед коришћења неплаћеног одсуства, за 3 

услед мировања радног односа, програмске одјаве су спроведене за 2 запослена радника, а 

истекао је уговор о раду на одређено време за 1 запосленог. 

 

 

 

Квалификациона структура запослених на дан 31.12.2020. године 

 

Квалификациона структура запослених по полу у 2020. години 

Пол  ДР МР МА ВС СПЕЦ БА ВШ ВК СС КВ НС ПК Укупно 

Мушкарци  2  -  18  97  39  33  26 93 417 646 924 3  2.298  

Жене  1  -  19  83  11  12  32  3  156 28  52 -  397 

УКУПНО:   3  -  37  180  50  45  58 96 573 674  976 3  2.695 

 

 

Квалификациона структура запослених по старости у 2020. години 

 ДР МР МА ВС СПЕЦ БА ВШ ВК СС КВ НС ПК Укупно 

до 30 година -  -  5  16  1  6  -  1  67  94 210 -  400 

31-40  -  -  16  59  12  17  13  19  100 185  262  -  683 
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 ДР МР МА ВС СПЕЦ БА ВШ ВК СС КВ НС ПК Укупно 

41-50  1  -  8  49  21  17  16  35  205 195  262 3  812 

51-60  1  -  5  41  13  4  23 31  168 143 198 -  627 

преко 60  1  -  3  15  3  1  6  10 33  57  44 -  173 

УКУПНО:  3  -  37  180  50  45  58 96 573 674  976 3  2.695 

 

 

Квалификациона структура запослених по укупном радном стажу у 2020. години 

 ДР МР МА ВС СПЕЦ БА ВШ ВК СС КВ НС ПК Укупно 

до 5 година -  -  8  21  2  5  5  1  58  69 137 -  306  

6-10  -  -  9  32  2  6  10  8  69  112 154  -  402 

11-15  -  -  8  34  7  8  6  9  90 118  136  -  416 

16-20  -  -  3  18  14  12  6  15  70 96  169  2  405 

21-25  -  -  2  25  5  8  11  17  83 78  108  -  337 

26-30  2  -  4  22  9  2  9 13  91  60  118 1  331 

31-35  -  -  1  21  9  2  5  15  69 77  93 -  292  

преко 35  1  -  2  7  2  2  6  18 43  64  61 -  206 

УКУПНО:  3  -  37  180  50  45  58 96 573 674  976 3  2.695 

 

Бројно стање лица ангажованих на обављању привремених и повремених послова 

 

Укупан број ангажованих на обављању привремених и повремених послова на дан 

31.12.2020. године је 252, од тога 245 мушкарaца и 7 жена. 

 

УКУПНО ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА 

Сектор оперативе: 

Организациона јединица  Број  

Остали  3  

Погон "Стари град"  21  

Погон "Звездара"  16  

Погон "Палилула"  21  

Погон "Врачар"  20  

Погон "Вождовац"  27  

Погон "Савски венац"  13  

Погон "Нови Београд"  25  

Погон "Земун"  21  

Погон "Чукарица"  29  

Погон "Раковица"  19  

Погон одвоза и депоновања фекалних материја  -  

УКУПНО:  215  
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Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада: 

Организациона јединица  Број  

Остали  -  

Погон сакупљања секундарних сировина и експлоатације депонија  4  

Погон за прикупљање и промет секундарних сировина  22  

УКУПНО:  26  

 

Остали сектори: 

Организациона јединица  Број  

Послови и задаци на нивоу предузећа  1  

Сектор правних, кадровских и општих послова  -  

Сектор економских послова  -  

Сектор комерцијалних послова  -  

Сектор одржавања  -  

Синдикати  -  

Сектор екологије и унапређења животне средине  10  

УКУПНО:  11  

 

 

Укупно по радним местима 

Радно место  

Са 

топл.обр. и 

превозом  

Без 

топл.обр. и 

превоза 

Укупно  

м  ж  м  ж  м  ж  

Руковалац грађ. машинама - машиниста  2  -  -  -  2  -  

Комунални радник - на изношењу  26  -  -  -  26  -  

Комунални радник - на прању  1  -  -  -  1  -  

Комунални радник - на промету секундарних сировина  16  -  -  -  16  -  

Комунални радник - на разврставању  -  1  -  -  -  1  

Комунални радник - на чишћењу  134  3  -  -  134  3  

Комунални радник - у гаражи  1  2  -  -  1  2  

Возач комуналног возила - аутоподизача  6  -  -  -  6  -  

Возач комуналног возила - аутоцистерне  46  -  -  -  46  -  

Возач комуналног возила - на изношењу  3  -  -  -  3  -  

Возач комуналног возила - сандучара транспортера  1  -  -  -  1  -  

Возач специјалног возила на пословима ДДД  9  1  -  -  9  1  

Укупно:  
245  7  0  0  245  7  

252  0  252  

 

 

Увођење нових систематизованих радних места 

 

Отварање нових радних места, измена броја извршилаца за постојећа радна места, односно 

измена услова за обављање послова условљено је променама у организацији рада које се 

огледају у начину коришћења и управљања кадровским ресурсима ангажованим на 

обављању како основне делатности предузећа, тако и у другим организационим јединицама, 

уз иницијативу одговорног лица организационе јединице у којој је неопходно спровести 
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одговарајућу (оправдану) измену. Циљ спроведених промена јесте унапређење постојеће 

организације и наставак ефикасног функционисања и пословања предузећа. 

 

У складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно 

радно ангажовање код корисника јавних средстава, а која је била на снази у 2020. години, 

сходно утврђеним потребама, на прописаном обрасцу поднета је молба Комисији за давање 

сагласности за пријем у радни однос нових извршилаца, као и за додатно радно ангажовање 

лица ван радног односа. 

 

3. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ПРЕДУЗЕЋА У 2020. ГОДИНИ 
 

III Изменама и допунама програма пословања за 2020. годину укупно планиране 

инвестиције предузећа у 2020. години износе 2.268.720 хиљадa динара.  

 

Нереализоване инвестиције у 2019. години, које су пренете у 2020. годину износе 1.146.419 

хиљада динара, од овог износа 486.752 хиљадe динара предузеће је планирало из сопствених 

средстава, износ од 99.667 хиљадa динара планиран је из средстава субвенција од 

Секретаријата за заштиту животне средине, док је износ од 560.000 хиљада динара планиран 

из средстава кредита.  

 

Планиране нове инвестиције у 2020. години су износиле 1.122.301 хиљада динара. Износ од 

758.301 хиљада динара предузеће планира да обезбеди из сопствених средстава. Износ од 

300.000 хиљада планиран је из средстава кредита. Из средстава буџета Секретаријата за 

заштиту животне средине планиране су субвенција у износу од 4.000 хиљада динара и 

повећање учешћа капитала у капиталу предузећа ЈКП „Градска чистоћа“ Београд у износу 

од 60.000 хиљада динара. 

 

Укупно реализована финасијска средстава у инвестиције предузећа у току 2020. године 

износе 1.186.887 хиљада и за 3% су већа од истих у 2019. години када су износила 1.154.858 

хиљада динара у следећој структури: 

 

 

   Преглед инвестиционих улагања у 2020. години                                                                                  у 000 

Р.бр. Назив инвестиционог улагања 

Година 

покретања 

захтева за ЈН 

Реализовано 

I 2 3 4 

1 
Инвестиције из сопствених средстава покренуте у 2019. 

години, а реализоване у 2020. години 
  419.377 

1.1 Транспортно возило товарног сандука до 3 m3 2019 17.892 

1.2 Вучно возило са полуприколицом (претоварна станица 95m3) 2019 17.582 

1.3 Комбиновано возило-путар  2019 3.499 

1.4 Транспортно возило од 2.5 тона 2019 4.944 

1.5 Транспортно возило до 2 m3 – лаки транспорт 2019 24.960 

1.6 Мини смећарац 2019 14.496 

1.7 Комби за превоз запослених средње класе 8+1 2019 3.971 

1.8 Штампачи 2019 500 

1.9 Грејна тела 2019 291 

1.10 Проширење и надоградња система контроле 2019 25.231 
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Р.бр. Назив инвестиционог улагања 

Година 

покретања 

захтева за ЈН 

Реализовано 

1.11 Метални контејнери 1.1m3 2019 178.500 

1.12 Агрегат од 5-7 kw 2019 151 

1.13 Електрочистилице за пешачку зону 2019 64.998 

1.14 Еко канте за пешачку зону-22 комада 2019 1.499 

1.15 Микро електро возило за пешачку зону 2019 7.986 

1.16 
Ротор млина (ВРМ30) са свим ножевима линије хидрауличне 

пресе ВРН 50 
2019 4.650 

1.17 Набавка половних аутосмећара 2019 2.306 

1.18 
Набавка опреме за чување поверљиве документације у 

папирној и дигиталној форми 
2019 150 

1.19 Електронска вага до 1 тоне 2019 24 

1.20 Мешалица за бетон 2019 55 

1.21 Опрема за одзрачивање квачила 2019 150 

1.22 Тростепена хидропнеуматска подна дизалица 50т 2019 716 

1.23 
Мобилни телекомуникациони уређаји за рад у ТЕТРА 

систему 
2019 485 

1.24 Професионални фотоапарати са додатном пратећом опремом 2019 377 

1.25 Усисивачи 2019 80 

1.26 Електро усисивачи 2019 19.800 

1.27 Набавка софтвера -AUTOCAD 2019 84 

1.28 
Софтверско решење за управљање пословањем ERP- 

проширење и надоградња 
2019 24.000 

2 

Реализована инвестициона улагања из средстава 

субвенција покренута у 2019. години, а реализована у 

2020. години 

  99.170 

2.1 
Камион за пражњење подземних контејнера за рециклабилни 

отпад  
2019 33.880 

2.2 Возило за сакупљање рециклабилног отпада  2019 41.500 

2.3 Камион за бочни утовар  2019 23.790 

3 
Реализована инвестициона улагања из средстава кредита 

за период 1.1.-31.12.2020. године 
  450.622 

3.1 Набавка возила 2019 450.622 

4 
Инвестициона улагања из сопствених средства за период 

1.1.-31.12.2020. године 
  153.818 

4.1 
Софтверско решење за управљање пословањем ERP- 

проширење и надоградња 
2020 49.000 

4.2 Полуприколица (претоварна станица 95m3)-wolking floor 2020 6.489 

4.3 Машина за прање под притиском 2020 2.499 

4.4 Уклопљиве корпе, мрежасте од 4m3 2020 960 

4.5 Уређај за прање возила топлом водом под притиском 2020 800 

4.6 Даљинометар  2020 260 

4.7 Палетни виљушкар 2020 26 

4.8 Еко канте за рециклабилни отпад за пешачку зону 2020 1.400 

4.9 Набавка ремонтованог погонског мотора са уградњом 2020 4.943 

4.10 Колица за бурад 2020 56 

4.11 Уређај за RT-PCR дијагностику  2020 4.749 

4.12 
Планска уградња нових уређаја за ГПС праћење возила са 

независним праћењем нивоа горива у резервоару 
2020 7.745 

4.13 Рачунари 2020 1.999 

4.14 Електронске колске ваге до 60 тона 2020 4.980 

4.15 Канцеларијски намештај 2020 489 

4.16 
Замена хаварисане опреме за дојаву пожара објеката Ауто 

базе Вождовац са дислоцирањем радиоактивног материјала  
2020 1.185 

4.17 Професионални усисивачи за суво и мокро усисавање 2020 95 
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Р.бр. Назив инвестиционог улагања 

Година 

покретања 

захтева за ЈН 

Реализовано 

4.18 
Пројекат продајне комерцијале и пласмана услуга предузећа 

корисницима 
2020 10.653 

4.19 
Реконструкција спољне расвете (Дирекција и Аутобаза 

Вождовац) 
2020 11.623 

4.20 
Извођење грађевинских радова на одржавању погона ЈКП 

"Градска чистоћа" 
2020 14.399 

4.21 Универзална метална (магацинска) полица  2020 199 

4.22 Израда GIS у оквиру мреже предузећа 2020 2.986 

4.23 Пројекат за насипање РЕВА 2020 3.490 

4.24 Опрема за послове контроле бројности штетних огранизама 2020 8.954 

4.25 Стационарна цистерна за рабљено уље 2020 999 

4.26 Калорифери 2020 388 

4.27 
Набавка фрижидера са замрзивачем самоотапајући укупне 

запремине око 223l 
2020 37 

4.28 Аналитичка вага на 4 децимале 2020 73 

4.29 Термоблок 2020 100 

4.30 
Мала ламинарна комора са столом за састављање PCR мастер 

микса 
2020 228 

4.31 Мала гел електрофореза 2020 155 

4.32 Микроталасна пећница (за кување агарозног гела) 2020 7 

4.33 Штампна пумпа за претакање препарата 2020 195 

4.34 Мобиларо блок 2020 2.996 

4.35 Штампачи 2020 711 

4.36 Машина за прање подова 2020 600 

4.37 Уређај  за дијагностику (MAN i IVECO) 2020 1.298 

4.38 Ротациона четка  2020 894 

4.39 Активна мрежна опрема (Рутер, Свичеви...) 2020 2.969 

4.40 Дувачи лишћа 2020 2.190 

5 
Реализована инвестициона улагања из средстава 

субвенција и докапитализације у 2020. години 
  63.900 

5.1 
Набавка и постављање контејнера у циљу превенције дивљих 

депонија 
2020 3.900 

5.2 Набавка подземних контејнера 2020 60.000 

Укупно:   1.186.887 
                                                                                                                                                                   

Инвестициона улагања из сопствених средстава покренута у 2019. години, а реализована  у 

2020. години износе 419.377 хиљада динара. 

Реализована инвестициона улагања из средстава субвенција покренута у 2019. години, а 

реализована у 2020. години износе 99.170 хиљада динара. 

Инвестициона улагања из средства кредита реализоване у периоду 1.1.-31.12.2020. године, 

а која су пренета из 2019. године, износе 450.622 хиљада динара и коришћена су за 

финансирање куповине возила за обављање основних делатности предузећа ЈКП „Градска 

чистоћа“ Београд. 

Инвестициона улагања из сопствених средства, која су планирана и реализована у периоду 

1.1.-31.12.2020. године износе 153.818 хиљада динара. 

 

Реализована инвестициона улагања из средстава субвенција и докапитализације у 2020. 

години износе 63.900 хиљада динара. 
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Реализована инвестициона улагања из средстава субвенција и докапитализације за 

период 1.1.-31.12.2020. године  
У 000 РСД 

Р.бр 
Назив инвестиционог 

улагања 

Надлежни 

секретаријат 

Година 

покретања 

Вредност 

уговора 

Датум 

уговора 

Статус 

инвестиционог 

улагања 
1 2 3 4 5 6 

1 

Инвестициона улагања 

из средстава субвенција 

која  реализована у 

периоду 1.1.2020-

31.12.2020 

    163.070     

1.1 

Камион за пражњење 

подземних контејнера за 

рециклабилни отпад 

Секретаријат 

за заштиту 

животне 

средине 

2019 33.880 2019 

Пренета 

инвестиција у 

2020. годину 

1.2 

Набавка возила за 

сакупљање 

рециклабилног отпада 

Секретаријат 

за заштиту 

животне 

средине 

2019 41.500 2019 

Пренета 

инвестиција у 

2020. годину 

1.3 Камион за бочни утовар 

Секретаријат 

за заштиту 

животне 

средине 

2019 23.790 2019 

Пренета 

инвестиција у 

2020. годину 

1.4 
Набавка подземних 

контејнера 

Секретаријат 

за заштиту 

животне 

средине 

2020 3.900 2020 Субвенције 2020 

1.5 

Набавка и постављање 

контејнера у циљу 

превенције дивљих 

депонија 

Секретаријат 

за заштиту 

животне 

средине 

2020 60.000 2020 
Докапитализација 

2020 

 

 

Набавке возила из средства субвенција нису реализоване у 2019. години, већ су возила 

испоручена и плаћена добављачу у првом кварталу 2020. године у укупном износу од 99.170 

хиљада динара, тако да је остварена реализација у 2020. години субвенција планираних у 

2019. години. Набавка подземних контејнера у износу од 3.900 хиљада динара је 

финансирана субвенционисаним средствима Секретаријата за заштиту животне средине, 

док је набавка и постављање контејнера финансирана докапитализацијом поменутог 

секретаријата у износу од 60.000 хиљада динара, а све у циљу превенције дивљих депонија 

на територији града Београда. 

4. ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ ПО ЗАВРШЕТКУ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ 

 

У марту 2020. године проглашено је ванредно стање због пандемије вируса „COVID-19“. 

Све  активности ЈКП „Градска чистоћа“ у условима новонасталих околности проглашења 

ванредног стања због пандемије вируса „COVID-19“, биле су подређене пословању 

предузећа по инструкцијама Владе Републике Србије, Градског већа града Београда и 

кризног штаба и у 2021. години. 

Основни циљ је био да се у новонасталим условима обезбеде и одрже неопходни ресурси 

(технички, људски, финансијски и сл.) да би предузеће несметано обављало поверене 

делатности: 

Управљање комуналним отпадом: 
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• редовно вршење услуге сакупљања и одвожења комуналног отпада као и 

дезинфекцију посуда за отпад у интензитету и континуитету који дозвољава уведено 

ванредно стање и полицијски час; 

• одржава градску депонију да може несметано да се одлаже комунални отпад; 

• да организује прикупљање и дистрибуцију секундарних сировина како би што мање 

количине отпада завршавале на депонији. 

Делатност зоохигијене, тј. спровођења мера за смањење популације глодара, инсеката и 

штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним 

површинама, наставиле су да се спроводе и у 2021. години у истом физичком обиму као и у 

2020. години. Склопљени су уговори између ЈКП „Градска чистоћа“ Београд и Градске 

управe града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине са предметом уговoра 

реализација мера контроле и смањења популације глодара на јавним површинама на 

територији града Београда пролећни циклус у износу од 16.584 хиљада динара са 

урачунатим ПДВ. Такође склопљен је уговор о реализација мера контроле и смањења 

популације крпеља у износу од 8.038 хиљада динара са урачунатим ПДВ, као и уговор о  

реализација мера контроле и смањења популације ларви и одраслих форми комараца на 

јавним површинама на територији града Београда у износу од 130.182 хиљада динара са 

урачунатим ПДВ, и уговор о реализација мера контроле и смањења популације глодара на 

јавним површина на територији града Београда јесењи циклус у износу од 16.584 хиљада 

динара са урачунатим ПДВ. Почетком 2021. године Сектор екологије почео је са обављањем 

лабараторијских услуга – „Real time“ PCR анализе: крпеља на присуство микроорганизама 

(бактерија и вируса) и комараца на присуство микроорганизама (бактерија и вируса). Осим 

на територији јавних површина града Београда, Сектор екологије и унапређења животне 

средине обавља услуге мониторинга и сузбијања крпаља, одраслих и ларвених форми 

комараца на територији градске општине Обреновац. 

 

Након 31.12.2020. године спроведена су корективна књижења у складу са Међународним 

рачуноводственим стандардом – МРС 10 - Догађаји после извештајног периода (“Сл. 

гласник РС”, бр. 35/2014). Исправљена потраживања наплаћена после 31.12.2020. године, а 

пре дана одобрења финансијских извештаја, представљају корективне догађаје и узета су у 

обрачун. 

 

Уговор о инвестиционом кредиту са „Комерцијалном банком“ АД Београд и „BANCA 

INTESA“  

 

Предузеће је са „ Комерцијалном банком“ АД Београд 8.4.2019. године, потписало Уговор 

о дугорочном инвестиционом кредиту (кредитна партија број 00-410-0207762.9) за набавку 

комуналних возила – аутосмећара у износу од 560.000 хиљада РСД у против вредности EUR 

по средњем курсу НБС, на дан пуштања кредита у течај. Рок враћања кредита је 84 месеца 

од дана пуштања прве транше кредита у течај, укључујући и „grace“ период, при чему 

„grace“ период за главницу траје 12 месеци до дана пуштања прве транше у течај. 

Прва транша кредита реализована је 03.01.2020. године, у износу од 130.620 хиљада динара 

(1.110.745,45 €). 

Друга транша кредита реализована је 14.2.2020. године, у износу од 56.154 хиљада динара 

(477.672,22€). 

Трећа транша кредита реализована је 17.3.2020. године, у износу од 372.698 хиљада динара 

(3.168.477,05€). 
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Разлику у обрачуну камате за период 3.3. – 3.6.2020 године, услед мораторијума у износу 

од 1.730 хиљада динара (14.709,75€). 

 

Такође предузеће је са „BANCA INTESA“ у 2021. години потписало Уговор о дугорочном 

кредиту за набавку 20 комуналних возила – аутосмећара у износу од 1.380.983 (€). Рок 

враћања кредита је 24 месеца од дана пуштања прве транше кредита у течај, без „Grace“ 

периода. Прва транша кредита реализована је 14.6.2021. године у износу од 1.380.983 (€). 

Датум почетка отплате камате је 1.7.2021. године, док је датум почетка отплате 14.7.2021. 

године. 

Утицај епидемије вируса „COVID – 19“ на пословање у 2021. години 

У Републици Србији је 15. марта 2020. године донета Одлука о проглашењу ванредног стања 

због епидемије вируса „COVID – 19“. Руководство предузећа је предузело све неопходне 

мере на основу препорука о условима новонасталих околности проглашења ванредног 

стања, по инструкцијама Владе Републике Србије, Градског већа града Београда и кризног 

штаба. Предузеће је као део јавно - комуналног система радило пуним капацитетом у току 

ванредног стања и након укидања истог, динамика обављања свих делатности предузећа 

настављена је и током 2021. године. Руководство је у складу са закључцима и препорукама  

које је оснивач - Град Београд достављао, доносило одлуке у циљу континуираног обављања 

комуналне и пратећих делатности, у циљу извршења свих уговорених обавеза, као и обавеза 

према запосленима.  

На основу података о пословању који су континуирано достављани оснивачу, руководство 

и представници оснивача закључили су да је епидемија вируса „COVID – 19“ значајно 

утицала на остварене приходе и ликвидност предузећа, тј. на целокупно пословање, па стога 

било потребно израдити Програм пословање за 2021. годину, Прве и Друге  измене и допуне 

програма пословања за 2021. године.   

Основни циљ је да се, у условима који су пратили поменути догађаји у 2020. години  и 

током 2021. године, обезбеде и одрже неопходни ресурси (технички, људски, 

финансијски и сл.) да би предузеће несметано обављало поверене делатности. 

 

Закључком Градског већа града Београда Број: 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, 

наложено је да се обуставе сви започети поступци јавних набавки. Изузето, започети 

поступци јавних набавки могу бити настављени, искључиво по прибављеном 

претходном одобрењу Секретаријата за финансије Градске управе града Београда, 

путем подношења образложеног захтева који садржи разлоге неопходности 

настављања започетог поступка јавне набавке, као и да се поступци јавних набавки, који 

су планирани Планом јавних набавки за 2020. годину, а нису покренути, моry се 

покренути искључиво, по прибављеном претходном одобрењу Секретаријата за 

финансије Градске управе града Београда.  

Закључком Скупштине града Београда број 404-294/21-С од 9.06.2021. године, који је 

последњи у низу, рок важења обавезе за прибављање претходног одобрења Секретаријата 

за финансије Градске управе града Београда за покретања јавних набавки продужава до 

31.12.2021. године. Надлежне службе предузећа ЈКП „Градска чистоћа“ Београд су 

приликом израде Програма пословања, Измене и Друге измене и допуне програма 

пословања за 2021. годину, као и при креирању Плана јавних набавки, Плана набавки на 

који се не примењује Закон о јавним набавкама, приступили изради, као и реализацији, 

истих у складу са горе наведеним Закључком и свим до тог момента пристиглим 

Закључцима Скупштине града Београда.  

 



Извештај о пословању ЈКП „Градска чистоћа“ Београд                                                   За период 01.01.2020. – 31.12.2020. године 

 

131 

 

 

Такође према Уредби Владе Републике Србије број 110-8035/2020 од 15.10.2020. године 

приступило се изради Програма пословања за 2021. годину, где су планирани следећи 

елементи: 

• Укупне инвестиције за набавку опреме планиране су на нивоу од  2.249.572 хиљада 

динара, 

• Укупни приходи су планирани на нивоу од 8.031.850 хиљада динара, 

• Укупни расходи су планирани на нивоу од 7.678.658 хиљада динара, 

У току 2021. године, према инструкцијама оснивача и у складу са потребама предузећа за 

несметано обављање делатности,  израђене су Измена и допуна програма пословања за 2021. 

година усвојена на Скупштин града Београда одржаној дана 12.03.2021. године,  и Друга 

измена и допуна програма пословања за 2021. годину усвојена на Скупштини града Београда 

одржаној дана 9.6.2021. године. Кључне промене које су обухваћене Другом изменом 

програма пословања у односу на Измену програма пословања за 2021. годину су следеће: 

• Планиране инвестиције Другом изменом и допуном програма пословања износе 

2.579.333 хиљада динара и за 6,93% су планиране на вишем нивоу од истих 

планираних Изменом и допуном програма пословања за 2021. годину,  

• Планирани приходи Другом изменом и допуном програма пословања за 2021. годину 

износе 8.258.182 хиљада динара и за 0,07% су планирани на вишем нивоу од исту 

планираних Изменом и допуном програма пословања за 2021. годину. 

• Планирани расходи  Другом изменом и допуном програма пословања за 2021. годину 

износе 7.904.976 хиљада динара и за 0,07% су планирани на вишем нивоу од исту 

планираних Изменом и допуном програма пословања за 2021. годину. 

• Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова Другом изменом 

и допуном су планирана у износу од 2.290.741 хиљада динара и на нижем су нивоу 

од планираних за 0,22%.  

 

Имплементација новог софтверског решења ЕРП-„Microsoft Dynamics Business 

Central“ током 2020. и 2021. године 

 

Софтверско решење ЕРП започет је 2019. године склапањем уговора са фирмама „SAGA“ и 

„NPS“, пројекат се одвијао у фазама. Прва фаза анализа пословних процеса завршена 

12.11.2019. године, друга фаза дизајн и развој завршена 12.03.2020. године, трећа фаза 

припрема тестног окружења и верификација „MFP“, завршена 09.09.2020. године, четврта 

фаза финална потврда решења и обука корисника, завршена 28.12.2020. године. Пуштање 

система за рад са постподршком (стабилизацијом) фаза је у току (пет фаза). Упоредо са ЕРП-

1 у 2020. години кренуло се у рализацију ЕРП-2 као наставак који је обухватио моделе. 

Пројекат се одвијао по фазама: 

 

• Прва фаза анализа пословних процеса је завршена 06.11.2020 године, 

• Друга фаза дизајн и развој пословних процеса, завршена 17.02.2021 године, 

• Трећа фаза финална потврда и обука корисника, фаза је у току, 

• Четврта фаза пуштање система у рад са постподршком, није почела, затварање треће 

фазе почиње четврта фаза 
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Пандемија вируса „COVID-19“ која је владала у 2020. години имала утицај на 

имплементацију ЕРП-а, где je због ограниченог броја људи у просторијама као и одсуствa 

људи (због болести) дошло до кашњења у завршетку појединих фаза имплементације ЕРП-

а, кашњење имплементације се процењује на 4 месеца према информацијама Службе 

управљања информационим системом. 

 

Од почетка 2021. године у организационим јединицама предузећа отпочет је процес 

евидентирања појединх пословних активности у систему „MDBC“, паралелно са постојећим 

софтвером „BitImpex“. 

 

Јавно приватно партнерство на Депонији „Винча“ 

У 2021. години ЈКП „Градска чистоћа“ Београд и даље управља старим делом депоније уз 

поштовање протокола о сарадњи са приватним партнером. Сектори „Оперативе“ и 

„Рециклаже и депоновања“ су у великој мери променили досадашњи концепт рада како би 

се задовољили уговором дефинисани услови одлагања и третмана комуналног отпада. 

Такође све припремне радње за преузимање депоније „Винча“ од стране приватног партнера 

се континуирано спроводе од стране предузећа ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, обука 

возача о начину руковања возилима који ће имати право уласка на депонију након самог 

преузимања исте, набавка уговором прописане личне заштитне опреме за возаче Сектора 

„Оперативе“  са правом уласка на депонију, куповина савремених мобилних уређаја ради 

евидентирање уласка возача на депонију путем „QR“ кода, као и прикупљање путем истих, 

свих потребних експлоатационих улазних података неопходних за све врсте анализа рада и 

будућа предвиђања када је реч о одлагању комуналаног отпада које ће у будућем периоду 

обављати Сектор „Оперативе“ и Сектор „Рециклаже“ предузећа ЈКП „Градска 

чистоћа“ Београд. 

Планирано је да ЈКП „Градска чистоћа“ Београд управља депонијом све до датума почетка 

привремених услуга, а непосредно пред предају депоније „Винча“ приватном партнеру биће 

уклоњени сви монтажни објекти на локацији депоније „Винча“. Поменути монтажни 

објекти ће бити прелоцирани на нове локације у овкиру предузећа где ће добити нову 

намену, као додатни магацински простор и додатна прозивна места за комуналне раднике 

Сектора „Оперативе“. Очекивани датум почетка привремених услуга је 1.07.2021. године. 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о управљању комуналним, инертним и 

неопасним отпадом 

 

Скупштина града Београда донела је дана 20.04.2021. године Одлуку о изменама и допунама 

Одлуке о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом којом се поверава ЈКП 

„Градска чистоћа“ Београд да од 1.10.2021. године врши комуналну услугу третмана 

кабастог отпада и збрињавања посебно одвојених фракција из комуналног отпада које се 

због свог састава и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање комуналног 

отпада, а у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о управљању комуналним, 

интертним и неопасним отпадом (Сл. лист града Београда 26/2021). 

Сходно горе наведоној Одлуци предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Београд ће формирати 

ценовник за комуналну услугу третмана кабастог отпада и збрињавања посебно одвојених 

фракција из комуналног отпада које се због свог састава и карактеристика не могу одлагати 

у опрему за сакупљање комуналног отпада. Формирана цена за домаћинства обрачунаваће 

се по квадратном метру стамбеног простора, изузетно за подручија града где се отпад 
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одлаже у индивидуалне канте услуга ће се обрачунавати по запремини индивидуалних канти 

и броју пражњења у току месеца, те ће се наплата вршти једанпут месечно. 

 

5. ПЛАНИРАНИ БУДУЋИ РАЗВОЈ 

 

У наредном периоду систем управљања отпадом, развијаће се у складу са циљевима из 

Националне стратегијe локалног и регионалног плана управљања отпадом.  

У том смислу, укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити 

унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу: 

• повећања степена доступности комуналних услуга, 

• веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга  

• бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који 

се примењују у најразвијенијим европским државама. 

Превенција настајања отпада је примарни ниво хијерархије и основа добре праксе у 

управљању отпадом. План управљања отпадом града Београда поставио је циљеве у погледу 

одвојеног сакупљања и рециклирања отпада. Београд је покренуо иницијативе за одвојено 

сакупљање отпада на извору које ЈКП „Градска чистоћа“ усваја и спроводи у својим 

плановима.  

 

Стратешки императив будућег развоја ЈКП „Градска чистоћа“ Београд ће се огледати у: 

➢ Развој менаџмент квалитета у предузећу кроз усаглашавање акционих планова, 

усмерени у функцији основне делатности и пословним перформансама, увођење 

контролне функције пословних процеса и перформанси пословања, као и поставка 

нумеричких циљева по запосленима и редовни сет извештаја, 

➢ Спровођење реорганизације у оквиру организационе структуре у циљу смањења 

трошкова зарада оптерећених режијском трошковима, 

➢ Реализација започетих пројеката Продајне комерцијале и пласман услуга 

корисницима 

➢ Значајно унапређење управљања возним парком, опремом и њиховим одржавањем 

(возило као профиртни центар - гарантовани ниво техничке исправности), кроз 

спорвођење обука радника у оквиру Сектора „Одржавањa“, као и набавку савременог 

алата у циљу повећања продуктивности и ефикасности пословних процеса, 

➢ Унапређење укупне финансијске перформансе предузећа и формирање извора за 

нове инвестиције са циљем стратешког развоја пословања предузећа, 

➢ Унапређење квалитета и квантитета рада основних делатности, одвоза комуналног 

отпада, рециклаже као и чишћења и прања јавних површина, 

➢ Знатно унапређење додељених нови делатности у будућем периоду у односу на 2020. 

годину, делатности зоохигијене и уклањање графита, 

➢ Унапређење нивоа кооперације и сарадње са Оснивачем  

 

 

Будући план развоја финасијских перформанси предузећа ЈКП „Градска чистоћа“ 

Београд 

 

У оквиру будућих пословних прихода значајан допринос се очекује од пројекта Продајне 

комерцијале, где би очекивани оквирни приход могао достићи повећање од 1 до 2,5 

милијарди динара. Такође већи степен ангажованости капацитета Сектора Рециклаже. У 
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оквиру пословних расхода рационализација и оптимизација трошкова пословања 

представња императивни циљ. У оквиру укупних расхода, ефекти инвестирања на 

ефикасност пословања представља други императивни циљ у будућем периоду.  

Реорганизација и ефикасно агнажовање радне снаге са фокусом на основну делатности 

предузећа је од кључног значаја за оптимизацију трошкова зарада. 

Обим инвестиција највећом делом ће се односити на ревитализацију техничких ресурса 

предузећа и постизање већег опсега оперативних активности, као и у стратешко 

инвестирање у систем „ЕРП“ и Пројекат продајне комерцијале. 

 

Будући план развоја перформанси оперативних сектора предузећа ЈКП „Градска 

чистоћа“ 

 

У области одвоза комуналног отпада и чишћења и прања јавних површина,  фокус ће бити 

на следећим системима; 

➢ Увођење система примарне селекције комуналног отпада, 

➢ Успостављање система „комуналне дисциплине“, 

➢ Успостављање система контроле корисника и нови систем обрачуна услуга, 

➢ Успостављање „матрице услуга“, где ће се утврдити простор за кориговање цена за 

извршене услуге, 

➢ Побољшање квалитета извршених услуга, 

➢ Увођење система пред-третмана отпада у складу са уговором о Јавном приватном 

партнерству са компанијом „SUEZ“ Винча. 

 

У области рециклаже и депоновавања комуналног отпада, фокус ће бити на следећим 

системима; 

➢ Примарна селекција отпада и рециклажа у складу са директивом ЕУ, Поглавља 27-

животна средина и климатске промене, 

➢ Отварање рециклажних центара, 

➢ Отварање одлагалишта грађевинског отпада  

 

  

Другом Изменом и допуном Програма пословања предузеће за 2021. годину ЈКП „Градска 

чистоћа“ је планирало укупан износ инвестиција од 2.579.333 хиљада динара.  

Планирани износи инвестиционих улагања према организационој структури предузећа 

могу се поделити: 

• Сектор „Оперативе“ у износу од 1.511.960 хиљада динара 

• Сектор „Рециклаже и  депоновање комуналног отпада“ 683.166 хиљада динара 

• Сектор „Екологије и унапређења животне средине“ 57.892 хиљада динара 

 

Циљ планираних улагања је подизање нивоа ефективности и ефикасности целокупног 

пословног система предузећа ЈКП „Градска чистоћа“ Београд у будућем периоду, с обзиром 

на настале околности након укидања ванредног стања због проглашења пандемије вируса 

„COVID-19“, као и склопљеним јавно-приватним партнерством града Београда и приватног 

партнера у делу преузимања депоније „Винча“. Сходо наведном горе поменути сектори 

„Оперативе“ и „Рециклаже“ претрпеће знатне промене у будућем периоду када је реч о 

третману комуналног отпада, који у великој мери мењају досадашњи концепт рада поменута 

два сектора. То подразумева контролисани одвоз и третман комуналног отпада, као и 

повећање сепарације рециклабила из постојећег мешаног комуналног отада, како би се 

задовољили уговором дефинисани услови одлагања и третмана комуналног отпада.  
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У том погледу неке од најзначанинјих планираних инвестиција  су возила за прикупљање 

комуналног отпада у износу од 480.000 хиљада динара, камион за бочни утовар у износу од 

150.000 хиљада динара, пројекат продајне комерцијале и пласмана услуга предузећа 

корисницима у износу од 146.803 хиљада динара, подземних контејнера за рециклажу од 

3м³ у износу од 121.500 хиљада динара, метални контејнери 1,1m³ у износу од 108.000 

хиљада динара, мини смећарци у износу од 100.000 хиљада динара, ауточистилице 

електричне у износу од 100.000 хиљада динара, пластичне канте за рециклабиле запремине 

240 литара у износу од 100.000.000 хиљада динара, ауточистилице електричне у износу од 

100.000 хиљада динара, чистилица минимум 4m3 са CNG погоном у износу од 91.500.000 

хиљада динара. 

 

У циљу заштите животне средине и смањења емисије штетних гасова, очувања природних 

ресурса и загађења ваздуха предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Београд у наредних пет година 

планира сукцесивну замену/прелазак возила са постојећих дизел мотора на моторе са 

погоном на гас или електрична возила. Под сукцесивном заменом, подразумева се набавка 

возила, као и пропорционални расход постојећих, првенствено старијих од 7 година, који су 

велики загађивачи. Предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Београд ће се првенствено базирати 

на набавке возила на CNG погон, док би се возила на електрични погон користила за 

пешачке зоне и њене непосредне близине. 

 

6. ЦИЉЕВИ И ПОЛИТИКЕ ВЕЗАНЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 

 

Један од најбитнијих сегмената успешног остваривања циљева пословне политике 

Предузећа и заштите његових интереса представља управљање ризицима. Ризици су увек 

присутни и могу бити већи или мањи и не могу се елиминисати, али се могу контролисати 

и њима се мора управљати због њихове перманентне присутности. 

 

Предзеће, у складу са Законом о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", br. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019), имплементира финансијско 

управљање и контролу, чији је императив идентификовање и управљање ризицима. ЈКП 

„Градска чситоћа“ Београд у складу са успостављањем система финансијској управљања и 

контроле, дефинисала пословне процесе и препознала ризике сваког сегмента предузећа и 

тренутно је у фази дефинисања управљања ризицима. Kроз адекватно успостављен систем 

управљања ризицима обезбеђује се уверавање да ће се циљеви корисника јавних средстава 

остварити на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин. 

Финансијски ризици који су препознати у пословној 2020. години су: 

✓ Ценовни ризик 

✓ Ризик ликвидности 

✓ Ризик новчаног тока 
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