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I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

 

Пословно име: ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД 

Седиште: Београд 

Претежна делатност: Изношење и депоновање комуналног отпада и фекалних 

материја, сакупљање рециклажа, прерада и балирање секундарних сировина, чишћење 

и прање јавних површина – шифра делатности 3811 

Матични број: 07045000 

ПИБ: 100003603 

ЈБКЈС: 82164 

 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: 

 Секретаријат за комуналне и стамбене послове 

 Секретаријат за заштиту животне средине 

 Скупштина града Београда 

 

Делатности предузећа су: 

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 „Градска 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 и санирање 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 
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 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) 

43.99 - остали непоменути специфични грађевински радови (чишћење паром, 

пескарење и слични радови на спољашности зграде) - уклањање графита  

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 је поверена ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, те је Одлуком 

о измени и допуни статута ЈКП „Градска чистоћа“ Београд број 14385/2 од 16.09.2019. 

године члан 8. Статута промењен и допуњен ставом 3 који гласи:  

„Предузеће обавља и комуналну делатност зоохигијене која се односи на спровођење 

мера контроле и смањења популације глодара, инсеката и штетних организама мерама 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама“. 

Предузеће је обављало делатност у складу са Програмом пословања ЈКП „Градска 

чистоћа “за 2021. годину који је донесен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, 

Одлуком бр. 19446/2, дана 15.12.2020. године, на који је Скупштина града Београда 

дала сагласност број 023-814/20-С, дана 18. децембра 2020. године, Изменама и 

допунама програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ 

Београд за 2021. годину који је донесен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, 

Одлуком бр. 3048/2, дана 4.3.2021. године, на који је Скупштина града Београда дала 

сагласност број 023-30/21-С, дана 12. марта 2021. године и Другим изменама и 

допунама програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ 

Београд за 2021. годину који је донесен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, 

Одлуком бр. 7516/2, дана 1.6.2021. године, на који је Скупштина града Београда дала 

сагласност број 023-303/21-С, дана 9. јуна 2021. године. 

 

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

ЈКП „Градска  чистоћа“  Београд је основана 1.8.1884. 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 Трговинског суда у  Београду 1989.  године, а средином 2005. године 
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код Агенције за привредне регистре дана 16.6.2005. године под заводним бр. 

36197/2005,  са седиштем  у  улици  Мије Ковачевића 4, на простору званом „Пионир“,  

на територији Општине Звездара – Београд. Основнa делатност предузећа je: 

Изношење и депоновање комуналног отпада и фекалних материја, сакупљање, 

рециклажа, прерада и балирање секундарних сировина, чишћење и прање јавних 

површина – шифра делатности 3811. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, врши  услуге 

изношења смећа на територији 11 градских  општина, и то: Стари Град, Палилула, 

Врачар, Звездара, Вождовац, Савски венац, Чукарица, Раковица,  Нови Београд, Земун  

и  Сурчин, и на подручју посебно насељених места  Угриновци (општина Земун),  

затим  у насељима  Бечмен,  Бољевци,  Јаково,  Петровчић  и  Прогар (општина  

Сурчин)  и  Вишњица,  Велико  село,  Сланци,  Падинска  Скела,  Борча,  Овча  и  

Бесни  Фок (општина Палилула),  затим  у  насељу  Умка,  Руцка,  Велика  Моштаница,  

Остружница  и  Пећани (општина Чукарица). 

Делатност предузећа обавља се специјалним комуналним возилима - аутосмећарима  са 

рото-пресама, возилима за бочни утовар и двонаменским возилима за пражњење и 

прање контејнера. За обављање чишћења и прања користе се аутоцистерне,  

ауточистилице и специјалне машине за прање и полирање пешачких зона. Посебним 

цистернама се врши  чишћење и пражњење  септичких  јама.  ЈКП „Градска  чистоћа” 

Београд располаже и специјалним возилима за уклањање и сакупљање кабастог смећа, 

шута – транспортна возила, аутоподизачи, рол кипери, грајфери као и индустријском и 

грађевинском механизацијом за потребе депоније. 

 

2. ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА 

 

2.1.1 Услуге Сакупљање, одвожење и одлагање комуналног отпада  

 

Физички обим услуга изношења комуналног отпада за период од 1.1.2021. до 

30.6.2021. године остварен је на нивоу планираних услуга за тај период. 

Треба напоменути да је предузеће због пандемије изазаване корона вирусом, несметано 

и са пуним капацитетима обављало поверене делатности, улажући веће напоре да се 

одржи ниво чистоће, са предузетим мерама предострожности на здравственој и 

превентивној заштити својих запослених.  

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је износила кућни и кабасти комунални отпад на 11 

општина у граду Београду и одређеном делу приградских насеља са којих се износи 

комунални отпад. У периоду од 1.1.2021. до 30.6.2021. године предузеће је радило са 

132 редовних камион блокова (1,1 m³ и ПВЦ канте запремине 240 литара) у просеку (1 

возило, 1 возач, 2 радника и одређени број улица), 20 интервентних камион блокова 

(1,1 m³ и ПВЦ канте запремине 240 литара), 9 бочних утовара (3,2 m³) (1 возило, 1 

возач, 2 радника) за комунални отпад + 1 за рециклажу, (1 возило, 1 возач, 1 радник) и 

2 подземна блока (1,5, 1,8 и 3 m³) за комунални отпад + 2 за рециклажу (3 m³). 

 

Реализација услуга се вршила прикупљањем комуналног отпада из надземних судова 

за одлагање капацитета 1,1 m3 и 3,2 m3 и подземних контејнера капацитета 1,5m3, 1,8 

m3, 3 m3, изузев једног блока са пластичним кесама и два комбинована блока 

(контејнери и пластичне кесе) на подручју општине Стари град. Цена изношења 
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комуналног отпада обрачунава се у квадратним метрима пословног и стамбеног 

простора. 

Остварени физички обим услуга у m2 

Р.бр. Врста корисника услуга 

2021. година 

Индекс 

(4/3) 
Планирано у 2021. 

години у m2 

Остварено у периоду 

од 1.1.2021. до 

30.6.2021. у m2 
1 2 3 4 5 

1. Укупно: привреда и установе 181.270.258 93.548.572 51,61 

2. Укупно: домаћинства, стр, сзр, сур 444.344.861 222.975.212 50,18 

а Изношење комуналног отпада код домаћинстава 438.366.317 220.006.009 50,19 

б Изношење комуналног отпада код стр, сзр, сур 5.978.544 2.969.203 49,66 

 1+2 
Укупно: привреда, установе, домаћинства, 

стр,сзр,сур 
625.615.118 316.523.784 50,59 

 

 

Физички обим извршених услуга изношења комуналног отпада пословног и стамбеног 

простора за период од 1.1.2021. до 30.6.2021. године, износи 316.523.784 m2 што је на 

нивоу од 50,59% од укупно планираних Другом изменом и допуном програма 

пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2021. годину, и то: код домаћинстава на 

нивоу од 50,19%, код привреде и установа на нивоу од 51,61% и код предузетника 

(СТР, СЗР и СУР) на нивоу од 49,66%.  

 

Просечна месечна површина стамбених објеката из којих је изношен комунални отпад 

у периоду од 1.1.2021. до 30.6.2021. године, је износила: код домаћинстава 36.667.668 

m2; СТР, СЗР и СУР 494.867 m2 и привредних објеката и установа 15.591.429 m2. 

 

На дан 30.06.2021. године, комунални отпад се износио из 677.786 домаћинстава 

(станова и гаража), 12.438 објеката предузетника (СТР, СЗР и СУР) и 12.303 

привредних предузећа и установа. 

 

2.1.2 Санација одлагалишта отпада на територији града Београда - дивље 

депоније 

 

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

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: 4011-14 од 23.03.2021. године (наш бр. 4199 од 

23.3.2021. године), чији је предмет санација одлагалишта отпада на територији града 

Београда, где је уговорена укупна количина од 7.482 m³ за 2021. годину, у укупној 

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

периоду од 24.3.2021.године до 5.5.2021. 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 6.220 метара кубних, на 

територији Градских Општина: Раковица (40 m³), Чукарица (570 m³), Звездара (150 m³), 

Нови Београд (350 m³), Палилула (3.180 m³), Земун (450 m³), Сурчин (1.400 m³) и 

Вождовац (80 m³). 

За уклањање „дивљих “депонија коришћени су следећи ресурси: грађевинске машине 

„Hidromеk“, отворена теретна возила запремине 10 до 15 m³, теретна возила за превоз 

рол контејнера 32m3, теретна возила за превоз рол контејнера 20m³, грађевинске 

машине „Caterpillar“, „Грајфер“ и др. 
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2.1. Одржавање чистоће на јавним површинама 

 

2.1.1  Услуге чишћења и прања јавних површина 

 

У складу са Уговором, потписаним између Секретаријата за комуналне и стамбене 

послове и ЈКП „Градска чистоћа“, број: III-01 Бр. 401.1-979 од 31.12.2020. године (наш 

број: 20643 од 31.12.2020. године), и Анекс Уговора од 31.03.2021. године (наш број: 

4663 од 31.3.2021. године) везан за учешће Града у финансирању послова у обављању 

поверене комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене по 

Програму чишћења и прања јавних површина у 2021. години, број: 19939 од 

21.12.2020. године и Изменама и допунама програма чишћења и прања јавних 

површина у 2021. години, број 3835 од 17.03.2021. године а у складу са Одлуком о 

буџету града Београда за 2021. годину ("Службени лист града Београда" број 137/20 и 

14/21) и Закључцима Градоначелника града Београда бр. 3-7632/20-Г од 29.12.2020. 

године, бр. 3-182/21-Г од 19.01.2021. године и бр. 3-2235/21-Г од 29.03.2021. године, у 

периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је вршила 

редовно зимско чишћење јавних површина, чишћење снега и леда, прање јавних 

површина (зимски период), редовно чишћење, редовно прање и изношење комуналног 

отпада са Аде Циганлије, а у оквиру Програма на  непредвиђеним услугама, у оквиру 

позиције IV Непредвиђене услуге, тачка IV.1. Чишћење паркинг простора, 

саобраћајница и слободног простора у оквиру зграда, тачка IV.2. Прање паркинг 

простора, саобраћајница и слободног простора у оквиру зграда. и тачка IV.3. Чишћење 

и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом. 

 

Планирани Изменом и допуном програма чишћења и прања јавних површина у 2021. 

години и остварени физички обим услуга чишћења и прања јавних површина за период 

од 1.1.2021. до 30.6.2021. године, дат је у следећем табеларном прегледу: 
 

Физички обим редовних услуга из Измена и допуна програма чишћења и прања јавних површина у 

периоду од 1.1.2021. до 30.6.2021. године 

Ред. 

бр. 
Врста услуге 

Физички обим у периоду од 1.1.2021. до 30.6.2021. године 

Индекс 

(5/4) 

Једин

ица 

мере 

Површина и количина 

Планирано Изменом и допуном 

програма 

чишћења и прања 

јавних површина у 2021. години 

у периоду  

од 1.1.2021 до 30.6.2021. године. 

Реализација у периоду  

од 1.1.2021 до 30.6.2021. године. 

1 2 3 4 5 6 

I.1 
Чишћење у зимском 

периоду 
m2 

668.833.711 668.833.711 
100,00 

I.2 Чишћење снега и леда  m2 3.072.614 3.072.614 100,00 

I.3 
Прање у зимском 

периоду  
m2 

112.755.564 112.755.564 
100,00 

II.1 Чишћење m2 
766.276.766 766.276.766 

100,00 

II.2 Прање m2 
179.124.572 179.124.572 

100,00 

III 
Изнош. ком. отпада са 

Аде циганлије  
m3 

26.897 26.897 
100,00 
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Физички обим непредвиђених услуга из Измена и допуна програма чишћења и прања јавних површина у 

периоду од 1.1.2021. до 30.06.2021. године 

Ред. 

бр. 
Врста услуге 

Физички обим у периоду од 1.1.2021. до 30.6.2021. године 
Индекс 

(5/4) Јединица мере 
Површина 

План  Реализација 
1 2 3 4 5 6 

IV.1. 

Непредвиђене услуге- Чишћење 

паркинг простора, саобраћајница 
и слободног простора око зграда 

m2 110.233 110.233 100 

IV.2. 

Непредвиђене услуге- Прање 

паркинг простора, саобраћајница 

и слободног простора око зграда 

m2 16.845 16.845 100 

IV.3. 
Чишћење улица које не могу бити 

обухваћене редовним програмом 
m2 1.035.168 1.035.168 100 

 

 

2.1.1. Услуге чишћења и прања јавних површина и обављање других неопходних 

активности пре, у току и након одржавања догађаја и манифестација од значаја 

за град Београд који нису обухваћени годишњим програмом за текућу годину 

По Уговору, закљученим између Секретаријата за послове одбране, ванредних 

ситуација, комуникације и кординацију односа са грађанима и ЈКП „Градска чистоћа“ 

Београд, број:  XXII-01-401.1-11 од 19.3.2021. године (наш број: 4040 од 19.3.2021. 

године), везан за чишћење и прање јавних површина и обављање других неопходних 

активности пре, у току и након одржавања догађаја и манифестација од значаја за град 

Београд који нису обухваћени Годишњим програмом за текућу годину а на основу 

сагласности Градоначелника града Београда Закључцима број: 4-1910/21-Г од 

16.3.2021. године, чија је укупна уговорена вредност за 2021. годину у износу од 

18.000.000 динара, у периоду од 1.1. до 30.6.2021. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је 

вршила услуге пре, у току и након одржавања 34 манифестације, укупне вредности, 

7.041.891 динара.  

 

2.1.2. Услуге чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина 

јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења. 

У складу са Уговором потписаним између Секретаријата за комуналне и стамбене 

послове и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: III-01-401.1-367 од 19.5.2021. године 

(наш број: 7089 од 20.5.2021. године), по Програму чишћења (уклањања) графита са 

објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог 

наношења за 2021. годину бр. 352-7626/20-Г од 29.12.2020 и Изменама Програма 

чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и 

обезбеђивање заштите од њиховог наношења за 2021. годину бр. 352-2588/21-Г од 

12.4.2021. године, вредност уговорених услуга за 2021. годину износи 50.000.000 

динара без ПДВ, односно 60.000.000 динара са ПДВ. 

У периоду од 21.5. до 30.6.2021. године, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, извршила је 

услуге чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и 

обезбеђивање заштите од њиховог наношења у износу од 12.495.925,22 динара без 

ПДВ, односно 14.995.110,26 динара са ПДВ, на локацијама Теразије 27 - Безистан, Трг 

Николе Пашића 5 и 11, Теразије 27 – Безистан – пролаз за Комбанк дворану, Краља 

Милутина бр. 10а (угао Његошева), Краља Милутина бр. 23 (угао Његошева), 
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Његошева бр. 15 (ограда дуж Његошеве), Његошева 15 (ограда дуж Светозара 

Марковића), Његошева бр. 2г, Шпанских бораца бб, Антифашистичке борбе бб) – 

„петље" код „Штарк арене“, Јурија Гагарина 78 (ОШ „Кнегиња Милица“), Јурија 

Гагарина 195 (ОШ „Бранко Радичевић“, Омладинских бригада 138 (ОШ „20 Октобар“) 

и Антифашистичке борбе 1а (10 Београдска гимназија), Омладинских бригада 58 (ОШ 

„Ратко Митровић“), Омладинских бригада 136 (Вртић „Срна“), Антифашистичке борбе 

бб – „петље“ код „Штарк арене“, Антифашистичке борбе 1а (10. Београдска 

гимназија), Алексиначких рудара 22 (ОШ „Краљ Александар I“), Луја Адамича 4 (ОШ 

„Надежда Петровић“), Милентија Поповића 16а (ОШ „Јован Дучић“), Милентија 

Поповића 72 (ОШ „Лаза Костић“), Карађорђев трг (број 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 

24, 28, 30, 32), 22. октобра (број 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 26, 30), Рада 

Кончара 46 (Дом здравља Земун), Николе Тесле (број 1, 2, 3, 4, 5), Николаја Островског 

(број 5, 11), Главна 30 (Пореска управа Земун), Булевар маршала Толбухина (број 3, 5, 

7, 9, 11, 13, 15, 17), Јована Миодраговића 33, Лазара Саватића (број 3а, 10а), Џона 

Кенедија (број 1, 3, 5, 7), Булевар Николе Тесле 2. 

На чишћењу (уклањању) графита на наведеним локацијама, просечно је дневно било 

ангажовано 8 извршилаца (возача и комуналних радника-чистача), 2 организатора 

посла и 2 возила. 

Р.

бр 
НАЗИВ УСЛУГЕ 

Трети

рана 

површ

ина 

Јед. 

мере 

Цена 

по m2 у 

РСД 

без 

ПДВ 

Износ у РСД 

без ПДВ 
ПДВ 20% 

Износ у РСД 

са ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 

1 

Услуга чишћења (уклањања) графита са 

хемијским средствима за површине (плочице, 

пластика, метал, ПВЦ, алуминијум, челик)    

          

1.1 

Услуга чишћења графита хемијским средством 

за уклањање графита од различитих типова 
фарби 

0 m2 2.710,46 0,00 0,00 0,00 

1.2 
Услуга чишћења графита хемијским средством 

за уклањање графита од хемијских средстава 

попут маркера, спрејева и сл. 

0 m2 2.319,88 0,00 0,00 0,00 

1.3 

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 

0 m2 2.502,78 0,00 0,00 0,00 

2 

Услуга чишћења (уклањања) графита са 

хемијским средствима за површине (бетон, 

камен, холандска цигла, природни камен...)    

          

2.1 

Услуга чишћења графита хемијским средством 

за уклањање графита од различитих типова 
фарби 

2.594 m2 2.710,46 7.030.933,24 1.406.186,65 8.437.119,89 

2.2 
Услуга чишћења графита хемијским средством 

за уклањање графита од хемијских средстава 

попут маркера, спрејева и сл. 

316 m2 2.319,88 733.082,08 146.616,42 879.698,50 

2.3 
Услуга чишћења графита хемијским средством 

за уклањање тврдокорних графитних сенки 
0 m2 2.502,78 0,00 0,00 0,00 

2.4 

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 

131 m2 2.213,68 289.992,08 57.998,42 347.990,50 

2.5 
Услуга чишћења графита хемијским средством 
за уклањање сенки графита насталих од врло 

постојаних сенки мастила 

0 m2 1.891,54 0,00 0,00 0,00 

3 
Услуга наношења хемијског средства за 

заштиту од графита    
          

3.1 

Услуга наношења хемијског средства за 

импрегнацију површина са заштитним слојем 

против графита 

2.425 m2 1.714,11 4.156.716,75 831.343,35 4.988.060,10 



8 

Р.

бр 
НАЗИВ УСЛУГЕ 

Трети

рана 

површ

ина 

Јед. 

мере 

Цена 

по m2 у 

РСД 

без 

ПДВ 

Износ у РСД 

без ПДВ 
ПДВ 20% 

Износ у РСД 

са ПДВ 

4 
Услуга чишћења (уклањања) графита 

пескирањем кварцним песком   
          

4.1 
Услуга чишћења (уклањања) графита 

пескирањем кварцним песком 
0 m2 1.752,99 0,00 0,00 0,00 

5 
Услуга чишћења графита са површина 

третираних антиграфитном заштитом   
          

5.1 
Услуга чишћења графита са површина 
третираних антиграфитном заштитом  

343 m2 831,49 285.201,07 57.040,21 342.241,28 

  

УКУПНО за период од 21.05.2021. до 

30.06.2021. године 
5.809 m2   12.495.925,22 2.499.185,04 14.995.110,26 

 

Реализована основна површина чишћења (уклањања) графита износи 2.594 m², укупна 

површина чишћења (уклањања) графита износи 3.041 m² и основна површина 

третирана антиграфитном заштитом износи 2.425 m², тако да укупна третирана 

површина за период од 21.5.2021. до 30.6.2021. године, износи 5.809 m².  

 

2.2.4 Услуге чишћења снега и леда и посипања соли на стајалиштима јавног, 

градског превоза  

Везано за Уговор, потписан између Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Градска 

чистоћа“ Београд, број: XXXIV-08-401.1-4 од 5.2.2020. године (наш број 2292 од 

5.2.2020. године), за чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а, који важи за 2020. 

и 2021. годину и у складу са Закључком Градоначелника града Београда број: 34-

710/20-Г од 3.2.2020. године, ангажовани су ресурси ЈКП „Градска чистоћа“, и то: 

Ред. 

бр. 
Датум: Опис радова 

Јед. 

мере 
Количина Цена без ПДВ Износ 

  Датум: 10.01.2021.         

1   Посипање соли m2 43.870 6,65 291.735,50 

  Датум: 11.01.2021.         

1 
  

Ручно чишћење снега m2 43.870 19,94 874.767,80 

2 Посипање соли m2 43.870 6,65 291.735,50 

  Датум: 17.01.2021.         

1 
  

Ручно чишћење снега m2 43.950 19,94 876.363,00 

2 Посипање соли x 2 m2 87.900 6,65 584.535,00 

  Датум: 18.01.2021.         

1 
  

Ручно чишћење снега m2 43.950 19,94 876.363,00 

2 Посипање соли  m2 43.950 6,65 292.267,50 

              

УКУПНО:       4.087.767,30 

  

СВЕГА: 4.087.767,30 

ПДВ 10% 408.776,73 

УКУПНО: 4.496.544,03 
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Физички обим услуга чишћења снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а 

Р. бр. Врста услуге 

Физички обим 2021. 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 976.215 131.770 13,49 

2 
Чишћење снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а - 

мултифункционалним машинама са раоником 
m2       

3 Посипање соли на стајалиштима ЈЛПП-а  m2 455.821 219.590 48,17 

4 Посипање калијумхлорида m2       

 

У току јануара месеца 2021. године, извршена је услуга чишћења снега и леда са 

стајалишта ЈЛПП-а (јавног линијског превоза путника), укупне површине 131.770 m² и 

услуга посипање соли на стајалиштима ЈЛПП-а, укупне површине 219.590 m². 

  

 

 



 
 

2.2. Откуп и продаја секундарних сировина за период 1.1.2021. – 30.6.2021. године 

Ред. 

бр. 

НАЗИВ СЕКУНДАРНЕ 

СИРОВИНЕ 

Почетно 

стање на 

дан 

1.1.2021. 

(кг) 

УЛАЗ 

ИЗЛАЗ 

УКУПНО 

(кг)  

ПРЕСОРТ. 

ОТПИС 

ОБРАДА 

(кг) 

СТАЊЕ НА 

ДАН 30.6.2021. 

(кг)  

Физичка 

лица  

Правна 

лица 
Сакупљено УКУПНО 

(кг) (кг) (кг) (кг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Сортирани бели папир    17.640,00 39.316,00 61.367,00 118.323,00 118.323,00   0,00 

2 Oтпадни папир и новине   22.728,60 62.236,00 77.795,40 162.760,00 162.760,00   0,00 

3 Картон   21.200,00 225.612,00 256.288,00 503.100,00 503.100,00   0,00 

4 Отпадни лим 80,00 73,00 128.513,00 242.594,00 371.180,00 370.760,00   500,00 

5 Отпадни прохром 74,60 4,00 0,00 12,60 16,60 87,20   4,00 

6 Отпадни гус   0,00 38.930,00 0,00 38.930,00 38.930,00   0,00 

7 Бакар без примеса   0,00 5.996,60 15,00 6.011,60 6.011,60   0,00 

8 Отпадни месинг без примеса   4,00 94,60 0,00 98,60 94,60   4,00 

9 Отпадни алуминијум без примеса   13,00 4.481,00 968,00 5.462,00 5.458,00   4,00 

10 Отпадни алуминијумски хладњаци   0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00   0,00 

11 Отпадне алуминијумске лименке 39,00 7.180,10 80,00 2.811,90 10.072,00 10.100,00   11,00 

12 Алуминијум са изолацијом 1.130,00 0,00 4.720,00 0,00 4.720,00 4.720,00 1.130,00 0,00 

13 Отпадно меко олово без примесе   6,00 0,00 0,00 6,00 0,00   6,00 

14 Отпадно акумулаторско олово 3.405,00 0,00 0,00 7.586,00 7.586,00 10.991,00   0,00 

15 Истрошени пнеуматици 9.220,00 3.126,00 101.622,00 48.352,00 153.100,00 160.900,00   1.420,00 

16 Отпадна чврста пластика 35,00 23.383,00 280,00 9.544,00 33.207,00 33.106,00   136,00 

17 ПЕТ амбалажа   40.493,80 4.921,00 311.300,20 356.715,00 355.800,00   915,00 

18 
Отпадна мешана пластика, фолија – 

натур 2.427,40 562,00 3.159,00 4.460,60 8.181,60 10.214,00   395,00 

19 Отпадни бакарни хладњаци   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 11.800,00 0,00 

21 
Отпадне конструкције електромотора 

и контактора   0,00 9.800,00 0,00 9.800,00 9.800,00   0,00 
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Ред. 

бр. 

НАЗИВ СЕКУНДАРНЕ 

СИРОВИНЕ 

Почетно 

стање на 

дан 

1.1.2021. 

(кг) 

УЛАЗ 

ИЗЛАЗ 

УКУПНО 

(кг)  

ПРЕСОРТ. 

ОТПИС 

ОБРАДА 

(кг) 

СТАЊЕ НА 

ДАН 30.6.2021. 

(кг)  

Физичка 

лица  

Правна 

лица 
Сакупљено УКУПНО 

(кг) (кг) (кг) (кг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 Бакар са изолацијом 6.780,40 3,00 7.912,00 0,00 7.915,00 7.912,00 6.780,00 3,40 

23 Самлевена отпадна чврста пластика   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

24 ХДП боце   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

25 
Отп. мат. од челика настао сечењем 

дебљине до 3mm   0,00 20.260,00 0,00 20.260,00 20.260,00   0,00 

26 Отпадно гвожђе дебљине 3-5 mm   320,00 271.420,00 95.685,00 367.425,00 367.425,00   0,00 

27 Отпадно гвожђе дебљине преко 5 mm   0,00 229.394,00 195.550,00 424.944,00 424.944,00   0,00 

28 
Отп. мат. од челика настао сечењем 

дебљине 3-6mm   0,00 126.780,00 0,00 126.780,00 126.780,00   0,00 

29 Отпадни точкићи   0,00 0,00 8.384,00 8.384,00 8.384,00   0,00 

30 Отпадна мешана пластика микс 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

31 
Композитна амбалажа, отпадни 

тетрапак 83,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,20 0,00 

32 Отпадне предизоловане цеви   0,00 19.380,00 0,00 19.380,00 19.380,00   0,00 

33 Стаклена амбалажа 200,00 2.953,00 8.471,00 171.640,00 183.064,00 182.134,00   1.130,00 

34 Текстилни отпад   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

35 
Отпадни бакарно-месингани 

хладњаци 
  

0,00 5.288,60 0,00 5.288,60 5.288,60   0,00 

36 Чепови са амбалажног отпада 97,5 630,20 0,00 250,80 881,00 280,00 119,50 579,00 

37 Електронски и електрични отпад   0,00 0,00 6.410,00 6.410,00 6.410,00   0,00 

38 Шине   0,00 28.100,00 0,00 28.100,00 28.100,00   0,00 

39 Тролни вод   0,00 1.380,00 0,00 1.380,00 1.380,00   0,00 

40 Шасије возила   0,00 376.630,00 0,00 376.630,00 376.630,00   0,00 

41 Отпадна возила   0,00 187.140,00 0,00 187.140,00 187.140,00   0,00 

42 
Отпадно акумулаторско олово -

транзит   0,00 3.450,00 0,00 3.450,00 3.450,00   0,00 

  У К У П Н О 35.472,10 140.319,70 1.917.866,80 1.501.014,50 3.559.201,00 3.569.553,00 20.012,70 5.107,40 



 
 

Предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је у периоду 1.1.-30.6.2021. године вршило 

куповину и продају секундарних сировина. У овом периоду продато је укупно 3.570 

тона секундарних сировина дистрибутерима, који се баве откупом секундарних 

сировинa.  

 

Планирано је да се наставе активности на подели плавих ПВЦ канти за одлагање 

рециклабилног отпада у насељима са индивидуалним типом становања, како би се већи 

проценат секундарних сировина могао адекватно збринути и рециклирати, као и 

постављање опреме за рециклабилни отпад на ширем подручју града.  

 

Откупљена количина сортираног белог папира у периоду од 1.1. до 30.6.2021. године 

износила је 118.323 килограма. 

 

Откупљена количина отпадног папира и новина у периоду од 1.1. до 30.6.2021. године 

износила је 162.760 килограма. 

 

Откупљена количина картона у периоду од 1.1. до 30.6.2021. године износила је 

503.100 килограма. 

 

Откупљена количина отпадног лима у периоду од 1.1. до 30.6.2021. године износила је 

371.180 килограма. 

 

Откупљена количина ПЕТ амбалаже у периоду од 1.1. до 30.6.2021. године износила је 

356.715 килограма. 

 

Откупљена количина отпадног гвожђа дебљине преко 3-5 mm у периоду од 1.1. до 

30.6.2021. године износила је 367.425 килограма. 

 

Откупљена количина отпадног гвожђа дебљине преко 5 mm у периоду од 1.1. до 

30.6.2021. године износила је 424.944 килограма. 

 

Откупљена количина шасија возила у периоду од 1.1. до 30.6.2021. године износила је 

укупно 376.630 килограма.  

 

Откупљена количина отпадних возила у периоду од 1.1. до 30.6.2021. године износила 

је укупно 187.140 килограма.  

 

2.3. Услуге реализације мера контроле и смањења популације ларви и одраслих 

форми комараца, крпеља и глодара на територији града Београда 

Везано за уговоре за реализацију мера контроле и смањења популације крпеља на 

јавним површинама на територији града Београда, број V-01-4011-5 од 5.3.2021. године 

(наш број 3352 од 8.3.2021. године), за реализацију мера контроле и смањења 

популације глодара на јавним површинама на територији града Београда - пролећни 

циклус број V-01-4011-2 од 25.2.2021. године (наш број 1896 од 1.3.2021. године) и за 

реализацију мера контроле и смањења популације одраслих форми комараца на јавним 

површинама на територији града Београда број V-01-4011-6 од 5.3.2021. године (наш 

број 3351 од 8.3.2021. године), ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је имала активности по 

овом основу, до краја извештајног периода, односно до 30.6.2021. године и то: 
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Ред. бр. Опис 

Физички обим 

Индекс 

(7/4) Јединица 

мере 

Количина 

План 2021. год 

Реализација 

I квартал 

2021. год 

Реализација 

II квартал 

2021. год 

Реализација 

01.01.-

30.06.2021. 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 Мере контроле и 

смањења крпеља на 

јавним површинама 

            

1.1 
Спровођење мера контроле 
(мониторинг) 

флаг сат 350 43 135 178 50,86 

1.2 
Услуге анализе PCR REAL 

TIME 
анализа 60 7 24 31 51,67 

1.3 Сузбијање крпеља ha 8.000   5.785 5.785 72,31 

2 

Мере контроле и 

смањења глодара на 

јавним површинама-

пролећни циклус 

            

2.1 

Спровођење мера контроле 

(мониторинг) глодара у 

нехигијенским насељима 

мониторинг 
тачка 

392 196 196 392 100,00 

2.2 
Спровођење мера контроле 
(мониторинг) глодара на 

обалама река и приобаљу 

мониторинг 

тачка 
70 36 34 70 100,00 

2.3 

Спровођење мера контроле 

(мониторинг) глодара на 
зеленим површинама 

мониторинг 

тачка 
150 78 72 150 100,00 

2.4 
Услуге анализе PCR REAL 

TIME 
анализа 60 30 30 60 100,00 

2.5 
Сузбијање глодара у 

нехигијенским насељима 
ha 590 180 410 590 100,00 

2.6 
Сузбијање глодара на 

обалама река и приобаљу 
km 170 56 114 170 100,00 

2.7 

Сузбијање глодара у 
неуређеним или 

делимично уређеним 

међуб. површ 

ha 600 185 415 600 100,00 

3 

Мере контроле и 

смањења ларви и 

одраслих форми 

комараца на јавним 

површинама 

            

3.1 
Спровођење мера контроле 

(мониторинг) ларви 

мониторинг 

тачка 
2.000 230 910 1.140 57,00 

3.2 

Спровођење мера контроле 

(мониторинг) одраслих 

форми комараца 

мониторинг 

тачка 
1.388   660 660 47,55 

3.3 

Сузбијање ларви са земље 

на отвореним површинама 
са урачунатим трошковима 

препарата 

ha 12.000 563 6.860 7.423 61,86 

3.4 
Сузбијање одраслих форми 
комараца са земље УЛВ 

хладним замагљивањем 

ha 80.000   40.920 40.920 51,15 

3.5 

Сузбијање одраслих форми 

комараца са земље 

термалним замагљивањем 

ha 50.000   33.398 33.398 66,80 

3.6 
Услуге анализе PCR REAL 

TIME 
анализа 150   34 34 22,67 

 

У мају 2021. године ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је склопила уговор са Јавно 

предузеће за заштиту и унапређење  животне средине на територији градске општине 

Обреновац за реализацију програма сузбијања и мониторинга крпеља, одраслих и 
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ларвених форми комараца на територији градске општине Обреновац. Реализоване 

активности, физички обим, по овом основу приказани су у табели: 

Р.бр Опис 

Физички обим 

Индекс 

(5/4) Јединица 

мере 

Количина 

План 2021. 

год 

Реализација 

01.01.-

30.06.2021. год 

1 2 3 4 5 6 

1 
Мониторинг крпеља, одраслих и ларвених комараца на 

територији градске општине Обреновац 
        

1.1 Мониторинг ларвених форми комарац 
тачка 

узорковања 
80 45 56,25 

1.2 Мониторинг одраслих форми комараца 
тачка 

узорковања 
70 32 45,71 

1.3 Мониторинг крпеља  флаг сат 5 4 80,00 

1.4 Услуе анализе PCR REAL TIME анализа 8 2 25,00 

2 
Сузбијање крпеља, одраслих и ларвених комараца на 

територији градске општине Обреновац 
  

      

2.1 
Сузбијање ларви комараца са земље са урачунатим 

трошковима препарата 
ха 100 55 55,00 

2.2 
Сузбијање одраслих форми комараца уређајима са земље, 
хладним УЛВ замагљивањем 

ха 3.600 2.040 56,67 

2.3 
Сузбијање одраслих форми комараца уређајима са земље, 

термалним замагљивањем 
ха 3.300 2.925 88,64 

2.4 
Сузбијање крпеља уређајима са земље са урачунатим 

трошковима препарата 
ха 152 150 98,68 

 

 

3. БИЛАНС УСПЕХА  

 

У периоду од 1.1.2021. до 30.6.2021. године, предузеће је остварило укупан приход у 

износу од 4.152.979 хиљада динара и укупне расходе у износу од 3.530.391 хиљада 

динара, те је остварило добит пре опoрезивања у износу од 622.588 хиљада динара. 

 

3.1. Приходи  

Укупни приходи ЈКП „Градска чистоћа“ Београд остварени у периоду 1.1.-30.6.2021. 

године износе 4.152.979 хиљада динара. 

 

 

3.1.1.  Укупни пословни приходи од основних делатности  

 

 

Укупни пословни приходи од основних делатности у периоду 1.1.-30.6.2021. године 

износе 3.928.353 хиљада динара и на нивоу су од 50,89% планираних прихода у 2021. 

години, Другом изменом и допуном Програма пословања за 2021. годину. 
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Преглед структуре пословних прихода од основних делатности за период 1.1.-

30.6.2021. године 

 
у динарима

 

Ред.бр. 
Структура 

прихода 

Планирани Приходи 

Другом изменом и 

допуном ПП 2021. год 

I квартал II квартал 
Укупно 01.01.-

30.06.2021. год Индекс 

(9/3) 

У дин % У дин % У дин % У дин % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 
Управљање 

отпадом 
5.803.236.532 75,18 1.486.683.847 79,91 1.526.194.323 73,81 3.012.878.169 76,70 51,92 

1 

Сакупљање 

одвожење и 

одлагање 
отпада 

5.618.933.696 72,79 1.445.458.812 77,69 1.469.713.550 71,08 2.915.172.361 74,21 51,88 

1.1 Редовна услуга  5.478.295.371 70,97 1.416.553.292 76,14 1.421.437.332 68,75 2.837.990.623 72,24 51,80 

1.1.1 Привреда 2.743.168.389 35,54 701.657.965 37,71 704.191.068 34,06 1.405.849.033 35,79 51,25 

1.1.2 

Становништво, 

СТР, СЗР и 

СУР 

2.735.126.983 35,43 714.895.327 38,42 717.246.263 34,69 1.432.141.590 36,46 52,36 

1.2 
Ванредне 
услуге 

140.638.325 1,82 28.905.520 1,55 48.276.218 2,33 77.181.738 1,96 54,88 

1.2.1 

Ванредно 

сакупљање, 
транспорт и 

депоновање 

91.268.825 1,18 24.410.960 1,31 32.189.420 1,56 56.600.380 1,44 62,02 

1.2.2 
Ангажовање 

механизације 
13.355.128 0,17 1.984.704 0,11 4.997.039 0,24 6.981.743 0,18 52,28 

1.2.3 

Остале 
ванредне 

услуге 

27.681.743 0,36 2.509.856 0,13 2.757.130 0,13 5.266.986 0,13 19,03 

1.2.4 

Санација 
одлагалишта 

отпада (дивље 

депоније) 

8.332.629 0,11 0 0 8.332.629 0,40 8.332.629 0,21 100,00 

2 
Рециклажа и 
депоновање 

184.302.836 2,39 41.225.035 2,22 56.480.773 2,73 97.705.808 2,49 53,01 

2.1 Депоновање 87.003.519 1,13 23.621.411 1,27 27.805.210 1,34 51.426.621 1,31 59,11 

2.1.1 

Депонија 

Винча 

ванредне 
услуге 

2.202.333 0,03 8.043.182 0,43 9.782.752 0,47 17.825.934 0,45 809,41 

2.1.2 Уништење 1.263.600 0,02 1.963.400 0,11 2.603.700 0,13 4.567.100 0,12 361,44 

2.1.3 

Депоније за 

одлагање 

земље и шута 

46.015.830 0,60 9.680.184 0,52 8.338.958 0,40 18.019.142 0,46 39,16 

2.1.4 

Остале 

ванредне 

услуге 

37.521.756 0,49 3.934.645 0,21 7.079.800 0,34 11.014.445 0,28 29,35 

2.2 Рециклажа  97.299.317 1,26 17.603.624 0,95 28.675.563 1,39 46.279.187 1,18 47,56 

2.2.1 
Секундарне 
сировине 

71.164.544 0,92 15.504.238 0,83 20.800.335 1,01 36.304.573 0,92 51,01 

2.2.2 

Роба у 

транзиту 

(шине, шасије 
и тролни 

водови) 

20.000.000 0,26 1.235.790 0,07 6.278.220 0,30 7.514.010 0,19 37,57 

2.2.3 

РДФ-
сагорљиви и 

други мешани 

отпад 

301.750 0,00 91.539 0 104.008 0,01 195.547 0,00 64,80 

2.2.4 Надокнаде 5.833.023 0,08 772.057 0,04 1.493.000 0,07 2.265.057 0,06 38,83 

II 

Одржавање 

чистоће на 

јавним 

површинама 

1.721.394.784 22,30 361.972.240 19,46 444.327.539 21,49 806.299.779 20,53 46,84 
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Ред.бр. 
Структура 

прихода 

Планирани Приходи 

Другом изменом и 

допуном ПП 2021. год 

I квартал II квартал 
Укупно 01.01.-

30.06.2021. год Индекс 

(9/3) 

У дин % У дин % У дин % У дин % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ЧИП 1.633.397.847 21,16 357.884.472 19,24 425.851.599 20,60 783.736.071 19,95 47,98 

1.1 Редовна услуга  1.631.726.346 21,14 357.721.951 19,23 425.637.232 20,59 783.359.183 19,94 48,01 

1.1.1 

Чишћење у 

зимском 
периоду од 1.1. 

до 31.3. и од 

16.11. до 31.12.  

321.908.529 4,17 210.013.785 11,29 0 0,00 210.013.785 5,35 65,24 

1.1.2 

Чишћење снега 

и леда у 

периоду од 1.1. 
до 31.3. и од 

16.11. до 31.12. 

964.801 0,01 964.801 0,05 0 0,00 964.801 0,02 100,00 

1.1.3 

Прање у 

зимском 
периоду од 1.1. 

до 31.3. и од 
16.11. до 31.12. 

228.063.066 2,95 146.018.455 7,85 0 0,00 146.018.455 3,72 64,03 

1.1.4 

Чишћење у 

периоду од 1.4. 

до 15.11. 

608.109.840 7,88 0 0 240.610.905 11,64 240.610.905 6,12 39,57 

1.1.5 

Прање у 

периоду од 1.4. 

до 15.11. 

466.895.186 6,05 0 0 183.244.437 8,86 183.244.437 4,66 39,25 

1.1.6 

Изнош. ком. 
отпада са Аде 

Циганлије од 

1.1.2019. до 
31.12. 

5.784.924 0,07 724.910 0,04 1.781.891 0,09 2.506.801 0,06 43,33 

1.2 
Непредвиђене 

услуге 
1.671.501 0,02 162.521 0,01 214.367 0,01 376.888 0,01 22,55 

1.2.1 

Непредвиђене 
услуге- 

Чишћење 

паркинг 
простора, 

саобраћајница 

и слободног 
простора око 

зграда  

54.267 0,00   0 34.613 0,00 34.613 0,00 63,78 

1.2.2 

Непредвиђене 
услуге- Прање 

паркинг 

простора 
саобраћајница 

и слободног 

простора око 

зграда  

17.232 0,00   0 17.232 0,00 17.232 0,00 100,00 

1.2.3 

Непредвиђене 

услуге- 
Чишћење и 

прање улица 

које не могу 
бити 

обухваћене 

редовним 
програмом 

652.030 0,01 162.521 0,01 162.521 0,01 325.042 0,01 49,85 
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Ред.бр. 
Структура 

прихода 

Планирани Приходи 

Другом изменом и 

допуном ПП 2021. год 

I квартал II квартал 
Укупно 01.01.-

30.06.2021. год Индекс 

(9/3) 

У дин % У дин % У дин % У дин % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2.4 

Хитне услуге - 

услуге по 

инспекцијском 
налогу и 

Манифестације 

за које је град 
организатор 

или подржава 

дату 
манифестацију 

(“Belgrade Beer 

fest”) 

947.972 0,01   0 0 0,00 0 0,00 0,00 

2 Манифестације 15.500.000 0,20 0 0 5.966.463 0,29 5.966.463 0,15 38,49 

3 Графити 50.000.000 0,65 0 0 12.509.478 0,61 12.509.478 0,32 25,02 

4 

Уклањање 
снега и леда са 

јавних 

површина 

22.496.937 0,29 4.087.767 0,22 0 0,00 4.087.767 0,10 18,17 

III Фекалије 19.613.000 0,25 4.111.529 0,22 3.872.772 0,19 7.984.301 0,20 40,71 

IV Зоохигијена 174.726.764 2,26 7.919.499 0,42 93.270.969 4,51 101.190.468 2,58 57,91 

1 
Услуге 
сузбијања 

комараца 

128.552.000 1,67 2.482.000 0,13 73.478.240 3,55 75.960.240 1,93 59,09 

2 

Услуге 

сузбијања 
крпеља 

7.698.335 0,10 207.167 0,01 4.997.250 0,24 5.204.417 0,13 67,60 

3 

Услуге 

сузбијања 
глодара* 

32.867.996 0,43 5.230.332 0,27 11.203.666 0,54 16.433.998 0,42 50,00 

4 

Услуге 

сузбијања 
крпеља и 

комараца на 

територији 
општине 

Обреновац 

4.898.833 0,06   0 3.498.479 0,17 3.498.479 0,09 71,41 

5 

Остале 

ванредне 
услуге 

709.600 0,01   0 93.333 0,00 93.333 0,00 13,15 

УКУПНО 7.718.971.081 100,00 1.860.687.115 100 2.067.665.603 100,00 3.928.352.718 100,00 50,89 

 

➢ Приходи од делатности Управљање отпадом   

Приходи од делатности управљања отпадом у периоду 1.1.-30.6.2021. године износе 

3.012.878 хиљада динара, односно 76,70% пословних прихода од основних делатности 

остварених у том периоду, што је на нивоу динамике планираних прихода Другом 

изменом и допуном Програма пословања за 2021. годину. 

• Сакупљање, одвожење и одлагање отпада  

Редовне услуге за привреду, становништво, СТР, СЗР, СУР  и остале привредне 

субјекте у периоду 1.1.-30.6.2021. године износе 2.837.991 хиљада динара, што је на 

нивоу динамике планираних прихода Другом изменом и допуном Програма пословања 

за 2021. годину. 
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Приход од ванредних услуга у периоду 1.1.-30.6.2021. године износе 77.182 хиљада 

динара, што је на нивоу од 54,88% планираних прихода у 2021. години, Другом 

изменом и допуном Програма пословања за 2021. годину. 

• Санација одлагалишта отпада на територији града Београда - дивље депоније 

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

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: 4011-14 од 23.3.2021. године (наш бр. 4199 од 

23.3.2021. године), чији је предмет санација одлагалишта отпада на територији града 

Београда, у периоду од 24.3.2021. године до 5.5.2021. године, ЈКП „Градска чистоћа“ 

Београд је извршила уклањање мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са 

јавних неуређених површина, у вредности од 6.927.151,80 динара без ПДВ, односно 

8.312.582,16 динара, са ПДВ.  

 

• Рециклажа и депоновање  

Приходи од услуга рециклаже и депоновања у периоду 1.1.-30.6.2021. године износе 

97.706 хиљада динара, односно 2,49% од пословних прихода од основних делатности 

остварених у том периоду и на нивоу су од 53,01% од планираних прихода у 2021. 

години, Другом изменом и допуном Програма пословања за 2021. годину. 

 

➢ Приходи од делатности Одржавање чистоће на јавним површинама  

 

Приходи од делатности одржавања чистоће на јавним површинама у периоду 1.1.-

30.6.2021. године износе 806.300 хиљада динара, односно 20,53% пословних прихода 

од основних делатности остварених у том периоду. Од тога приходи од услуга из 

Програма чишћење и прање јавних површина износе 783.736 хиљада динара, што је на 

нивоу планираних прихода Другом изменом и допуном Програма пословања за 2021. 

годину.  

Приходи од ванредних услуга (чишћење снега и леда на стајалиштима градског 

превоза) према Секретаријату за јавни превоз износе 4.088 хиљада динара и на нивоу 

су од 18,17% планираних прихода у 2021. години, Другом изменом и допуном 

Програма пословања за 2021. годину.  

 

➢ Приходи од услуге одвожења фекалија  

 

Приходи од делатности одвоз фекалних материја у периоду 1.1.-30.6.2021. године 

износе 7.984 хиљада динара, односно 0,20% пословних прихода од основних 

делатности остварених у том периоду и на нивоу су од 40,71% планираних прихода у 

2021. години, Другом изменом и допуном Програма пословања за 2021. годину.  

 

➢ Приходи од делатности зоохигијене  

 

Приходи од делатности зоохигијене, услуге мере контроле (мониторинг) и сузбијање 

комараца, крпеља и глодара на јавним површинама у периоду 1.1.-30.6.2021. године  
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износе 101.190 хиљада динара, односно 2,58% пословних прихода од основних 

делатности остварених у том периоду и на нивоу су од 57,91% планираних прихода у 

2021. години, Другом изменом и допуном Програма пословања за 2021. годину. 

Укупни пословни приходи од основних делатности ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, у 

периоду од 1.1.2021. до 30.6.2021. године износе 3.928.353 хиљада динара и на нивоу 

су од 50,89% планираних прихода у 2021. години, Другом изменом и допуном 

Програма пословања за 2021. годину. 

 

3.1.2. Остали приходи 

 

 

Приходи од продаје готових јела и пића у објектима друштвене исхране у ЈКП 

„Градска чистоћа“ Београд у периоду 1.1.-30.6.2021. године износе 7.438 хиљада 

динара. 

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у периоду 1.1.-30.6.2021. године 

износе 102.064 хиљада динара и односе се на износ амортизације на донирана возила 

из ранијих година. 

Приходи по основу усклађивања вредности имовине, остварени су у износу од 27.833 

хиљада динара, а односе се на наплаћена потраживања која су раније била на исправци 

вредности потраживања, тј. на трошковима.  

Финансијски приходи остварени су у износу од 66.483 хиљада динара и чине их у 

највећој мери приходи од прокњижених, обрачунатих камата за купце над којима је 

отворен стечајни поступак, као приходи од камата на доцњу за неизмирене обавезе. 

Остали приходи остварени у периоду 1.1.-30.6.2021. године износе 17.422 хиљада 

динара.  

 

3.2. Расходи 

 

Укупни остварени расходи у периоду од 1.1.2021. до 30.6.2021. године су остварени у 

износу од 3.530.391 хиљада динара и на нивоу су од 44,66% у односу на планиране 

Другом изменом и допуном Програма пословања за 2021. годину за извештајни 

период. 

 

Пословни расходи у периоду од 1.1.2021. до 30.6.2021. године, остварени су у износу 

од 3.170.255 хиљада динара и на нивоу су од 90,41% у односу на планиране Другом 

изменом и допуном Програма пословања за 2021. годину, што је за 336.286 хиљада 

динара мање у односу на планиране расходе за исти период.  

 

У структури пословних расхода највећи део се односи на трошкове зарада, накнада 

зарада и остале личне расходе запосслених које чине 64,18% пословних расхода, 

односно 57,64% укупних расхода, затим трошкови амортизације са уделом од 11,41% 

у пословним расходима, трошкови горива и енергије са уделом од 9,55% у пословним 

расходима, трошкови материјала са уделом од 6,65% у пословним расходима, 

трошкови производних услуга са уделом од 4,45% у пословним расходима, као и 

нематеријални трошкови са уделом од 3,04% у пословним расходима. 
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Трошкови материјала, без трошкова горива и енергије, остварени су на нивоу од 

80,23% у односу на планиране Другом изменом и допуном Програма пословања за 

2021. годину и износе 210.877 хиљада динара. У оквиру ове групе трошкова 

заостајање реализације истих примећено је код трошкова резервних делова и 

трошкова једнократног отписа алата и инвентара. Трошкови горива и енергије 

остварени су на нивоу од 98,11% у односу на планиране Другом изменом и допуном 

Програма  пословања за 2021. годину и износе 302.668 хиљада динара. 

 

Трошкови резервних делова износе 52.348 хиљада динара или 33,32% у односу на  

укупно планиране трошкове резервних делова Другом изменом и допуном Програма 

пословања за 2021. годину. Разлог нижег остварења ове врсте трошка је тај што је 

предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, и у 2021. години поступало према Закључку 

Градског већа града Београда од 17.3.2020. године бр. 404-191/20 ГВ,  где је предузеће 

било у обавези да пре покретања поступака јавних набавки прибави писмено одобрење 

Секретаријата за финансије Градске управе града Београда, путем подношење захтева 

који садржи образложење разлога неопходности покретања поступка јавне набавке, те 

је ова процедура успорила реализацију ове врсте трошкова. 

Трошкови алата износе 21.115 хиљада динара или 16,98% у односу на укупно 

планиране трошкове Другом изменом и допуном Програма пословања за целу 2021. 

годину. 

Tрошкови зарада и накнада зарада износе 2.034.751 хиљада динара или 97,63% у 

односу на планиране Другом изменом и допуном Програма пословања за период од 

1.1.2021 до 30.6.2021. године. 

Трошкови производних услуга износе 141.150 хиљада динара или 53,98% у односу на 

планиране Другом изменом и допуном Програма пословања за 2021. годину. У 

структури ових трошкова највећи део се односи на трошкове обједињене наплате 

услуга за домаћинства и предузетнике (СОН) у износу од 97.202 хиљада динара. 

У овој групи трошкова заостатак у реализацији истих, у односу на план, забележен је 

код трошкова транспортних услуга у које спадају трошкови одржавања „GPS“ система 

за праћење возила, наиме уговор о сервисирању и одржавању истог је истекао 

почетком године, тако да у току извештајног периода у предузеће ЈКП „Градска 

чистоћа“ Београд нису пристизале фактуре добављача, што је имало директан утицај на 

мању реализацију ових трошкова. Уговор са изабраним добављачем, за пружање ове 

врсте услуге је потписан 9.6.2021. године. Заостајење у реализацији трошкова у односу 

на план приметан је код услуга одржавања возила од стране трећих лица. Један од 

разлога заостајања ове врсте трошкова у односу на план је обустављање поступка 

јавних набавки из разлога нејављања понуђача на тендер што изискује обуставу и 

поновно покретање поступка за ову врсту услуге, што доводи до пролонгирања 

рализације ове врсте трошкова. Такође у складу са инструкцијама Оснивача приликом 

покретања набавки неопходно је претходно одобрење Сектора за финасије града 

Београда што је такође имало утицај на релизацију уговора у извештајном периоду 

који се огледао у кашњењу релизације постпука јавне набавке. Заостајање у 

реализацији трошкова у односу на план забележен је код трошкова закупнина у 

извештајном периоду, наиме због увођења процедуре израде Извештаја о економској 

оправданости набавке, при самом покретању набавки дошло је до продужетка периода 

реализације поједних набавки, потписивање уговора по том основу и реализација 

планираних трошкова се очекује у наредном периоду.  
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Трошкови амортизације су остварени у износу од 361.755 хиљада динара или 92,49% у 

односу на планиране Другом изменом и допуном Програма пословања за 2021. годину.  

Нематеријални трошкови, који се односе на трошкове непроизводних услуга, трошкове 

репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове 

пореза као и трошкове судских такси, судских извршитеља су остварени у износу од 

96.375 хиљада динара или 69,46% у односу на планиране Другом изменом и допуном 

Програма пословања за 2021. годину. На позицији нематеријалних трошкова исказују 

се таксе од утужења и извршења од ЈКП „Инфостан технологије“. Један од разлога 

нижег остварења ових трошкова је што се не могу планирати у прецизним 

финансијским износима по кварталима, јер утужење физичких лица директно зависи 

од активности које предузима ЈКП „Инфостан технологије“ по том основу. Нижа 

реализација трошкова у односу на план у извештајном период остварена је у групи 

непрозводнх трошкова у које спадају трошкови здравствених прегледа радника, разлог 

је временски моменат покретања набавке, реализација се очекује у наредном периоду, 

као и непристигле фактуре за одржавање софтвера које су такође имале утицај на нижу 

реализацију у оквиру непрозводних трошкова. Такође нижа реализација трошкова у 

односу на план је забележена код трошкова премија осигурања имовине због 

непристиглих фактура у службу Књиговодства компаније „DUNAV“ doo, као 

последица двојног уношења докуметације кроз два софтверска решења „BitImpex“ и 

„DBC 365“.    

Остварени пословни добитак у извештајном периоду, остварен је у износу од 870.640 

хиљада динара, и већа је за 113,75% у односу на планирану пословну добит за исти 

период. 

Финансијски расходи остварени су у износу од 3.450 хиљадa динара и највећим делом 

се односе на плаћену камату за дугорочни кредит, који је реализован у првом кварталу 

пословне 2021. године. 

Остали расходи oстварени су у износу од 48.697 хиљада динара. Највећим делом се 

односе на расходе по основу  директног отписа потраживања у износу од 5.511 хиљада 

динара која се односе на камату за дате позајмице повезаним правним лицима, 

губитака по основу расхода имовине и опреме у износу од 38.233 хиљада динара и 

трошкова судских спорова у износу од 4.863 хиљада динара. 

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности 

кроз биланс успеха односе се на исправке вредности потраживања од купаца, тако да је 

процењена исправка вредности потраживања од купаца за период од 1.1.2021. до 

30.6.2021. године, износи 300.531 хиљада динара. Од тога, 146.547 хиљадa динара се 

односи на исправку вредности (обезвређење потраживања) за извршене услуге 

сакупљање, одвожење и одлагање отпада, које се наплаћују преко ЈКП „Инфостан 

технологије “(СОН) (домаћинства, СТР, СЗР и СУР), а 153.984 хиљадa динара се 

односи на исправку вредности потраживања за извршене услуге привреди и 

установама. 

 
 

3.3. Набавка материјала за обављање делатности Зоохигијене 

 

За потребе обављања делатности Зоохигијене предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ 

Београд је у периоду 1.1.-30.6.2021. године остварило трошкове у износу од 59.325 
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хиљада динара. Трошкови се односе на набавку препарата и потрошног материјала за 

послове спровођења мера контроле и смањења популације комараца, крпеља и глодара.  

 

Р.бр Опис 
Трошкови у 2021. год (РСД) 

I квартал II квартал 01.01.-30.06. 
1 2 3 4 5 

1 Препарати 3.219.696 54.636.829 57.856.525 

2 Потрошни материјал 120.410 1.347.535 1.467.945 

Укупно 3.340.106 55.984.364 59.324.470 

 

 

4. БИЛАНС СТАЊА 

 

Укупна актива предузећа на дан 30.6.2021. године износи 9.031.132 хиљада динара. 

Структуру укупне активе чини стална имовина у износу од 5.482.938 хиљада динара 

или 60,71% укупне активе, и обртна имовина у износу од 3.457.153 хиљада динара или 

38,28% укупне активе.   

Укупно дате кракторочне позајмице повезаним правним лицима износе 10.520 хиљада 

динара, са припадајућом каматом, и то за ЈП „Хиподром“ у износу од 6.000 хиљада 

динара, од чега је обезвређено 1.680 хиљада динара, и за Градски центар за физичку 

културу 10.000 хиљада динара, од чега је обезвређено 3.800 хиљада динара. Део 

дугорочних финасијских пласмана који доспева до једне године износи 3.740 хиљада 

динара и односи се на финансијске пласмане синдикатима и позајмице запосленима у 

предузећу. 

Готовински еквиваленти и готовина на дан 30.6.2021. године, износе 1.423.997 хиљада 

динара, односно 15,77% укупне активе. 

Укупна пасива предузећа на дан 30. 6.2021. године износи 9.031.132 хиљадa динара. 

Структуру укупне пасиве чини капитал предузећа у износу од 4.701.208 хиљада динара 

или 52,06% од укупне пасиве, краткорочне обавезе у износу од 3.022.881 хиљада 

динара или 33,47% од укупне пасиве, дугорочна резервисања и обавезе износе 

1.307.043 хиљада динара тј. 14,47% од укупне пасиве. Резервисања за накнаде и друге 

бенефиције запослених износе 618.811 хиљада динара, резервисања за трошкове 

судских спорова износе 52.068 хиљада динара и дугорочни кредит за набавку возила 

износи 636.165 хиљадa динара. Обавезе из пословања износе 410.182 хиљада динара и 

односе се на обавезе према добављачимa које нису доспеле. 

 

 

 

 

 



21 

5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

 

Приливи готовине из пословних активности износе 3.920.142 хиљадa динара, већи део 

се односи на наплате потраживања за извршене услуге чишћења и прања улица, 

прикупљање и одвоза комуналног отпада, делатности зоохигијене, која се односи на 

спровођење мера контроле и смањења популације глодара, инсеката и штетних 

организама, као и мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним 

површинама,  и ванредних услугa. 

Одлив готовине из пословних активности износи 3.083.485 хиљада динара, у структури 

ових новчаних одлива најзначајнији су одливи који се односе на зараде, накнаде зарада 

и остали лични расходи запослених у износу од 2.057.722 хиљадa динара и исплате 

добављачима  у износу од 745.132 хиљада динара. 

Нето прилив готовине из пословних активности износи 836.657 хиљада динара. 

Одлив готовине из активности инвестирања износи 713.627 хиљада динара, у највећој 

мери се односи на инвестирање предузећа у комуналну опрему за обављање основне 

делатности. Прилива по овом основу није било. 

Нето прилив готовине из активности финансирања је 120.286 хиљада динара. Односи 

се на повучене дугорочне кредите предузећа за набавку комуналне опреме, као и на 

отплаћену главницу и камату по основу истог. 

Готовина на почетку извештајног периода износи 1.180.681 хиљада динара. Готовина 

на дан 30.6.2021. године износи 1.423.997 хиљада динара. 

Предузеће је у периоду 1.1.-30.6.2021. године, редовно и у року измиривало своје 

обавезе према повериоцима. 

 

6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Остварене исплате масе зарада са припадајућим порезима и доприносима (Бруто 2) су 

мање за 0,54% у односу на исте планиране Другом изменом и допуном Програма 

пословања за 2021. годину и исплаћене су у складу са  планом.  

У периоду 1.1.-30.6.2021. године, предузеће је исплатило зараде са припадајућим 

порезима и доприносима (Бруто 2) за 2.757 запослених у износу од 1.842.509 хиљада 

динара. 

Накнаде по уговору о делу исплаћене су у укупном износу 589 хиљада динара у 

периоду од 1.1.–30.6.2021. године, за једно лице ангажовано по уговору о делу. 

Трошак накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 93.196 

хиљада динара, за 251 запослених ангажованим по овом основу. 

Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу 613 хиљада динара што је 

у складу са Другом изменом и допуном Програма пословања за 2021. годину. 
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Трошкови превоза запослених на посао и са посла у периоду 1.1.-30.6.2021. године 

исплаћени су у износу 50.548 хиљада динара, а дневнице на службеном путу у износу 

150 хиљада динара. 

Отпремнине за одлазак у пензију за извештајни период исплаћене су за 28 запослених у 

износу од 9.954 хиљада динара. Износ од 3.140 хиљада динара теретио је трошкове у 

текућем периоду, док је остатак од 6.813 хиљада динара није теретио трошкове текућег 

периода, већ су укинута дугорочна резервисања по овом основу. 

У периоду 1.1.-30.6.2021. године исплаћене су јубиларне награде за 129 запослених у 

износу од 22.530 хиљада динара. Износ од 9.284 хиљада динара теретио је трошкове, а 

остатак од 13.246 хиљада динара није теретио трошкове текућег периода, већ су 

укинута дугорочна резервисања по овом основу. 

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима остварене су у 

износу од 28.255 хиљада динара.  

 

7. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Предузеће на дан 30.6.2021. године има 2.757 укупно запослених, и то 2.747 

запослених на неодређено време, 10 запослених на одређено време и 251 ангажованих 

лица на привременим и повременим пословима. 

Предузеће је у извештајном периоду напустило 50 запослених, од тога је 18 запослених 

стекло услов за старосну пензију, 7 запослених отишло у инвалидску пензију, 3  

запослена су стекла услов за превремену старосну пензију, 10 запослених је 

преминуло, 10 запослених је добило отказ уговора о раду, за 1 запосленог извршена је 

програмска одјава, и 1 запослени је на издржавању казне затвора до 6 месеци. 

Предузеће је у извештајном периоду у радни однос примило 107 радника, од тога је за 

103 запослена добијено одобрење Комисије за давање сагласности за ново 

запошљавање, 3 запослена су преузета по основу споразумног раскида радног односа 

од другог корисника јавних средстава, 1 запослени је враћен на рад одлуком суда, и 4 

запослена су у току извештајног периода имала промену врсте радног односа са 

одређеног на неодређено време. 

 

8. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

 

У складу са Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд број 13301/1 од 28.8.2020. 

године и Решења Заменика градоначелника града Београда о давању сагласности на 

Одлуку о утврђивању цена услуга сакупљања, одвожења и одлагања комуналног 

отпада Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“, број 38-5862/20-Г-01 од 

9.10.2020. године (Службени лист града Београда број 115/20 од 13.10.2020. године), од 

14.11.2020. се примењују следеће цене услуга сакупљања, одвожења и одлагања 

комуналног отпада:  
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Врсте корисника услуге 

Цене од 1.1. до 30.6.2021. год 

Цене без 

ПДВ 
ПДВ 10% 

Цене са 

ПДВ 

а за домаћинства по м² 6,00 0,60 6,60 

б за остале кориснике по м² 15,00 1,50 16,50 

в 

самосталне делатности плаћају паушално изношење к.отпада, према површини 

пословног простора до 30 м² по следећим групама: 
      

I 
видеотеке, златаре, часовничари, адвокатске канцеларије, галерије и 

атељеи, хемијско чишћење, оптичари и сл. 
1.070,00 107,00 1.177,00 

II 

агенције, трговина не прехрамбеном робом, пржионице и продавнице кафе, 

апотеке, подруми пића, приватни вртићи, приватне школе, фотографи, 

фото-копирнице и сл. 

1.390,00 139,00 1.529,00 

III забавне игре, спортске кладионице, теретане и слично. 1.700,00 170,00 1.870,00 

IV 

трговина прехрамбеном робом, угоститељско ресторанске услуге, пицерије, 

ћевабџинице, приватне ординације, козметички салони, сервиси за возила и 

др.сервиси, столарске, браварске, лимарске и др. занатске услуге, пекаре, 
бурегџинице, обућари, ТВ сервиси, фризери, ташнери, посластичарнице, 

рибарнице и сл. 

2.010,00 201,00 2.211,00 

г 
преко 30 м² плаћају паушални износ утврђен под тачком "В" и додатно за 

површину изнад 30 м² 
23,64 2,36 26,00 

д цене за пијаце - тржнице по м² 23,64 2,36 26,00 

 

У извештајном периоду, од 1.1.2021. до 30.6.2021. године, цена услуга чишћења јавних 

површина је износила 0,314 динара без ПДВ по m2, односно 0,345 динара са ПДВ на 

основу Одлуке НО ЈКП „Градска чистоћа“ број 14935/3 од 15.10.2018. године, и 

Решења Градоначелника града Београда о давању сагласности на цене услуга чишћења 

јавних површина, бр. 38-7495/18-Г од 29.10.2018. године (Службени лист града 

Београда бр. 100 од 29.10.2018. године). Цена услуга прања јавних површина (зимски 

период) је износила 1,295 динара без ПДВ, односно 1,424 динара са ПДВ, у складу са 

Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд број 19609/4 од 13.11.2019. године, и 

Решења Градоначелника града Београда о давању сагласности на одлуку за цене услуга 

прања јавних површина ЈКП „Градска чистоћа“, бр. 38-8657/19-Г - 23. децембар 2019. 

године. 

За ванредне услуге у периоду од 1.1.2021. до 30.6.2021. године, коришћен је ценовник 

ванредних услуга, на основу Одлуке НО ЈКП „Градска чистоћа“ број 17149/3 од 

10.11.2020. године.  

Цене за услуге Зоохигијене се примењују у складу са Одлуком НО ЈКП „Градска 

чистоћа“ Београд број 27739/3 од 11.12.2019. године и Решења Градоначелника града 

Београда број 38-8905/19-Г-01 од 31.12.2019. године, Изменом и допуном ценовника, 

Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд број 2696/11 од 14.2.2020. године и 

Решења Градоначелника града Београда број 38-1556/20-Г од 26.2.2020. године, и 

Изменом и допуном ценовника, Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ број 16623/3 од 

30.10.2020. године. 

 

9. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА  

 

У 2021. години нису планирана инвестициона улагања из средстава субвенција. 

Према политици оснивача утврђеној у 2020. години, сва финансијска давања из буџета 

Града за набавку опреме за рад имаће карактер докапитализације, тј. средства се на 
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основу одлуке Скупштине града преносе предузећу као повећање учешћа у капиталу 

предузећа.  

Другом изменом и допуном програма пословања за 2021. годину планирано је 

повећање основног новчаног капитала у износу од 586.500 хиљада динара. 

Средства ће бити обезбеђена када Скупштина града Београда буде донела Одлуку 

о повећању основног новчаног капитала ЈКП „Градска чистоћа“ Београд у 2021. 

години. 

 

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 

У првом кварталу пословне 2021. године, предузеће је по основу налога Градског 

штаба за ванредне ситуације на територији града Београда, а у сврху спречавања 

сузбијања и гашења епидемије COVID-19, донео наредбу по којој се предузеће 

обавезује да о свом трошку обезбеди бесповратну испоруку лож уља за потребе 

грејања у објектима ДП „Београдски сајам“ у којима се врши масовна имунизација 

становништва против COVID-19, у укупном износу од 1.262 хиљада динара у количини 

од 26 тона. 

Одлуком Надзорног одбора 719/9 од 22.1.2021. године додељено је укупан број од 274 

новогодишњи пакетић за ОШ за образовање деце са сметњама у развоју "Милоје 

Павловић" Београд, ОШ за образовање деце са сметњама у развоју "Бошко Буха" 

Београд и за Ликовни конкурс „Прљаво или чисто није исто“ у укупном износу од 

2.428 хиљада динара. 

У складу са чланом 60. став 2. Колективног уговора, Предузеће је у извештајном 

периоду имало трошак по основу исплата репрезентативним синдикатима за 

превенцију радне инвалидности у износу од 20.769 хиљада динара, што је за 7,5% више 

у односу на планирани износ Другом изменом и допуном програма пословања за 2021. 

годину, наиме предузеће је једнократну исплату од 10.000 хиљада динара синдикатима 

планирало да исплати у трећем кварталу 2021. године, исплата је реализована 7.6.2021. 

године по Одлуци број 8047, првом наредном Изменом програма пословања 

ревидираће се план исплате у складу са извршењем. 

 

Трошак репрезентације, у периоду 1.1.-30.6.2021. године, износи 1.009 хиљада динара. 

        

ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ Износ (рсд) Укупно (рсд) 

Трошкови репрезентације 
Интерна 629.958 

1.009.293 

Екстерна 379.335 
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11.  КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

 

Предузеће је у априлу месецу 2019. године потписало уговор са Комерцијалном 

банком АД Београд на име дугорочног инвестиционог кредита за набавку комуналних 

возила – аутосмећара у износу од 560.000 хиљада динара. Динамика отплате кредита је 

84 месечне рате са „grace“ периодом од 12 месеци, од датума пуштања прве транше 

кредита у течај. Кредит је реализован у јануару 2020. године у пуном износу. 

Набављено је укупно 28 комуналних возила за обављање основне делатности. 

Такође, предузеће је 20.11.2020. године потписало уговор са „Banca Intesa“ на износ од 

300.000 хиљада динара за набавку возила за прикупљање комуналног отпада (мини 

смећарци, транспортна возила и камиони за бочни утовар). Динамика отплате кредита 

је 24 месечне рате од пуштања прве транше. У току извештајног периода испоручена 

су 23 возила за прикупљање комуналног отпада у износу од 162.362.999,99 динара, 

друга транша кредита је повучена 6.7.2021, у износу од 137.460.000,00 динара, чиме је 

кредит код „Banca Intesa“ реализован у целости. 

 

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА   

 

Другим изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину, укупне 

инвестиције предузећа износе 2.579.334 хиљада динара.  

Нереализоване инвестиције у 2020. години, које се преносе у 2021. годину износе 

789.756 хиљада динара. Износ од 489.756 хиљада динара је планиран да се обезбеди из 

сопствених средстава предузећа, док је износ од 300.000 хиљада планиран из средстава 

кредита. 

У 2021. години планиране нове инвестиције износе 1.789.578 хиљада динара. Износ од 

1.203.078 хиљада динара предузеће планира да обезбеди из сопствених средстава, док 

је износ од 586.500 хиљада динара планиран као повећање основног новчаног 

капитала. Основ повећања капитала друштва је повећање новчаног улога Града 

Београда као оснивача, и то у следећој структури: 

- Секретаријат за заштиту животне средине - 486.500 хиљада динара  

- Секретаријат за комуналне и стамбене послове - 100.000 хиљада динара. 

Укупно реализована инвестициона улагања у 2021. години за период 1.1.-30.6.2021. 

године износе  655.363  хиљада динара, у следећој структури: 
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Табела 1 - Инвестиције из сопствених средстава покренуте у 2020. години, а 

реализоване у 2021. години за период 1.1.-30.6.2021. године                                                                                 

         у 000 рсд 

Р.бр Назив инвестиционог улагања 

Датум 

покретања 

Захтева ЈН 

Вредност 

Уговора 
Датум уговора Реализовано 

1 2 3 4 5 6 

1 
Софтверско решење за управљање пословањем 

ERP 
13.3.2020. 84.981 2.9.2020. 12.000 

2 Инвестиционо одржавање опреме 17.12.2020. 4.600 20.1.2020. 4.600 

3 Метални контејнери 3,2 28.9.2020. 59.400 3.12.2020. 59.400 

4 Врата за радионице 14.10.2020. 2.180 30.11.2020. 2.180 

5 Хидраулични прес контејнери 2.11.2020. 10.797 22.12.2020. 10.797 

6 
Набавка PVC и ALU столарије са услугом 

уградње 
26.11.2019. 686 18.1.2021. 686 

7 Чистилица минимум 4м3 са CNG погоном 11.3.2020. 91.500 1.12.2020. 91.500 

8 Посуда за сортирницу са точкићима 1m3 7.12.2020. 650 27.1.2021. 650 

9 Генерални ремонт мотора 1.10.2020. 1.982 11,31.12.2020. 1.182 

10 
Опремање и уређење нове локације погона 

Врачар  
4.12.20219. 17.449 14.5.2021. 17.449 

11 Возила за прскање комараца  28.10.2020 43.188 14.1.2021. 43.188 

12 
Мултифункционално возило за одржавање 

јавних површина  
21.9.2020. 22.780 14.12.2020. 22.780 

13 Калорифери  4.11.2020. 312 23.2.2021. 312 

14 Серверска опрема  10.12.2020. 2.069 18.1.2021. 1.420 

15 Набавка ГПС уређаја и софтвера за праћење 16.12.2020. 270 5.2.2021 270 

УКУПНО 342.844  268.414 

 

У табели 1 су приказане инвестиције из сопствених средстава покренуте у 2020. 

години, а реализоване у периоду 1.1.-30.6.2021. године. Вредност потписаних уговора 

износи 342.844 хиљада динара, док износ од 268.414 хиљада динара представља 

вредност реализованих инвестиција. 

Табела 2 - Инвестиције из средстава кредита покренуте у 2020. години, а 

реализоване у 2021. години за период 1.1.-30.6.2021. године       

                                                                                                                                          у 000 рсд 

Р.бр Назив инвестиционог улагања 

Датум 

покретања 

Захтева ЈН 

Вредност 

Уговора 
Датум уговора Реализовано 

1 2 3 4 5 6 

1 Мини смећарци 12.11.2020 99.850 12.01.2021 99.850 

2 Транспортно возило 12.11.2020 49.973 04.01.2021 49.973 

3 Камион за бочни утовар 12.11.2020 150.000 12.01.2021 72.450 

УКУПНО 299.823  222.273 

                                                                 

У табели 2 су приказане инвестиције планиране из кредита које су покренуте у 2020. 

години, а реализоване у периоду 1.1.-30.6.2021. године. Вредност потписаних уговора 

износи 299.823 хиљада динара, док износ од 222.273 хиљада динара представља 

вредност реализованих инвестиција.  
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Табела 3 - Инвестиције из сопствених средстава покренуте и реализоване у 

периоду  1.1.-30.6.2021. године 

                                                          у 000 рсд 

Р.бр Назив инвестиционог улагања 

Датум 

покретања 

Захтева ЈН 

Вредност 

Уговора 
Датум уговора Реализовано 

1 2 3 4 5 6 

1 Ауточистилице електричне  12.4.2021. 98.282 26.5.2021 98.282 

2 Трактори 12.4.2021. 5.760 26.5.2021 5.760 

3 Тримери  11.2.2021. 2.191 6.4.2021. 2.191 

4 Рециклажни сет ђубријера  10.2.2021. 19.999 8.4.2021 19.999 

5 Еко канте за рециклабилни отпад  3.2.2021. 2.700 25.5.2021 2.700 

6 Еко канте за пешачку зону  3.2.2021. 2.500 25.5.2021. 2.500 

7 Лиценце за ЕРП 25.2.2021. 3.745 27.4.2021 3.745 

8 Електро усисивачи 12.3.2021 27.000 26.5.2021 27.000 

9 Рачунари 28.4.2021 2.499 22.6.2021 2.499 

УКУПНО 164.676  164.676 

                                                                 

У табели 3 су приказане инвестиције планиране из сопствених средстава предузећа 

које су покренуте и реализоване у периоду 1.1.-30.6.2021. године. Вредност потписаних 

уговора износи 164.676 хиљада динара, док износ од 164.676 хиљада динара 

представља вредност реализованих инвестиција.  

Табела 4 – Инвестиције из средстава буџета (повећање основног новчаног 

капитала предузећа) покренуте у периоду  1.1.-30.6.2021. године     

                                            у 000 

Р.б

р 
Назив инвестиционог улагања 

Датум 

покретања 

Захтева ЈН 

Вредност 

Захтева ЈН 

Вредност 

Уговора 

Датум 

уговора 

1 2 3 4 4 5 

1 Набавка подземних контејнера за рециклажу од 3m³ 19.2.2021. 121.500 121.500 26.5.2021 

2 
Набавка пластичне канте за рециклабиле запремине 240 
литара 

11.3.2021. 100.000 100.000 26.5.2021 

3 
Набавка камиона смећарца са потисном плочом од 22m3 и 

дизалицом за пражњење подземних контејнера 
16.4.2021 92.000 91.946 6.4.2021. 

4 Набавка камиона смећарца са потисном плочом од 22m3 16.4.2021 61.500 61.454 8.4.2021 

5 
Набавка камиона мини смећарца са CNG погоном и 

потисном плочом од 5m3-7m3 
16.4.2021 31.500 31.470 25.5.2021 

6 Грађевинска машина - булдозер 8.4.2021 30.000   

7 Ауточистилице електричне 14.4.2021 100.000 98.282 27.4.2021 

УКУПНО 536.500 504.652  

 

У табели 4 су приказане инвестиције планиране из средстава буџета (повећање 

основног новчаног капитала предузећа), које су покренуте захтевима за јавну набавку, 

у вредности од 536.500 хиљада у периоду 1.1.-30.6.2021. године години. Вредност 

потписаних уговора износи 504.652 хиљада динара. 

 

У посматраном периоду извршени су радови асфалтирања хангара на погону Отпад и 

депонија Винча у износу од 1.028 хиљада динара, који Другим изменама и допунама 

Програма пословања за 2021. годину нису планирани као инвестиционо улагање већ 

као трошак периода. Поменути радови су књиговодствено књижени као инвестиција. 
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У посматраном периоду извршена је надоградња софтвера и постављен је уређај за 

евиденцију доласка и одласка запослених у износу од 4.430 хиљада динара, који 

Другим изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину нису планирани као 

инвестиционо улагање, већ као трошак периода. Поменута набавка је књиговодствено 

књижена као инвестиција. 

У посматраном периоду набављена је пнеуматска опрема (пнеуматски пиштољи) у 

износу од 300 хиљада динара, који Другим изменама и допунама Програма пословања 

за 2021. годину нису планирани као инвестиционо улагање, већ као трошак периода. 

Поменута основна средства су књиговодствено књижена као инвестиција.  

У посматраном периоду израђена је Студија оправданости изградње постројења за 

сепарацију комуналног отпада са трансфер станицом за град Београд у износу од 950 

хиљада динара, којa Другим изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину 

ниje планиранa као инвестиционо улагање, већ као трошак периода. Поменута студија 

оправданости је књиговодствено књижена као инвестиција. 

За све горе поменуте реализоване инвестиције које су Другом изменом и допунoм 

Програма пословања за 2021. годину грешком планиране на позицијама трошкова, 

наредном Изменом и допуном Програма пословања ће бити ревидирана, како у плану 

инвестиција, тако и у плану трошкова за поменуте реализоване набавке.   

 

13. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

 

Сектор „Оператива“ ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је са пуним капацитетима 

појачало услугу сакупљања и одвожења комуналног отпада, и то: 

-2.094 запослених, од тога 1.874 сталних и 220 уговораца (362 режија, 476 возача (435 

сталних+41 уговор) и 1.256 комуналних радника (1.077 сталних+179 уговор), 

-155 камион блокова на одвозу смећа пражњењем контејнера запремине 1.1 m³ и ПВЦ 

канти од 240л (134 редовних и 21 интервентних), 

-2 камион блока (2 ноћу (1+2 смена)) на одвозу смећа пражњењем подземних 

контејнера запремине 1,5 m³; 1,8 m³ и 3 m³, 

-8 камион блока (5 дању (1+2 смена) и 3 ноћу (1+2 смена)) на одвозу смећа пражњењем 

контејнера запремине 3,2 m³, 

-Дневно се на депонију Винча просечно одложи око 1.316,4 t кућног смећа  

(аутосмећарци на пражњењу контејнера 1,1 m³, ПВЦ канти за домаћинства и 

пластичних кеса просечно одложе око 1.157,4 t кућног смећа, аутосмећарци на 

пражњењу контејнера 3,2 m³ одложе око 130,6 t кућног смећа и аутосмећарци на 

пражњењу подземних контејнера одложе око 28,4 t кућног смећа (најмање на Старом 

граду око 43,6 t, а највише на Земуну 2227,1 t) и транспортним возилима се на депонију 

Винча просечно одложи око 154 t разног отпада, 

-У јуну на депонији Винча одложено је 44.986 t кућног и другог отпада 

аутосмећарцима и транспортним возилима, 

-У периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. год. на на депонији Винча одложено је 

266.144 t кућног и другог отпада аутосмећарцима и транспортним возилима, 
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-У оквиру акције бесплатног одношења кабастог отпада (стари намештај и бела 

техника) током првог викенда просечно се уклони око 1.649 m³, 

-У току месеца просечно се уклони 298 m³ шута из контејнера, 1.080 m³ шута поред 

контејнера, 340 m³ зеленог отпада, 7.413 m³ кабастог отпада и 2.326 m³ осталог разног 

отпада, 

-У току месеца просечно се уклони 1.053 m³ разног комуналног отпада са дивљих 

депонија које су се налазиле у близини судова за одлагање комуналног отпада,  

-У току месеца се просечно испразни и превезе на депонију Винча око 7.938 m³ разних 

отпадака из корпица и ђубријера, које су постављене на јавним уређеним површинама, 

-Радним данима дневно просечно буде очишћено око 9.407.266 m2 и опрано око 

2.351.961 m2 јавних површина. Викендом дневно просечно буде очишћено око 

6.259.111 m2 јавних површина и буде опрано око 975.576 m² јавних површина. 

Просечна дневна површина зимског чишћења на месечном нивоу износи око 8.040.641 

m² и на зимском прању око 2.245.739 m²., 

 

Врста расположивих капацитета Број 

Просечна 

дневна 

(км) по 1 

возилу  

Дневна 

(км) за 

возила 

КО 

Дневно 

сипано 

горива 

за 

возила 

(л) 

Број редовних блокова на одвозу К.О. 134 
99 11.507 6.034 

Број интервентних блокова на одвозу К.О. 21 

Број бочних блокова на одвозу К.О. 8 146 913 673 

Број подземних блокова на одвозу К.О. 2 103 193 155 

УКУПНО: 165     

        

Број рециклажних блокова који излазе са погона 8 88 383 227 

 

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. 

 

За потребе израда кварталног извештаја за период 1.1.-31.06.2021. године вршена је  

миграција података у магацински модул „BitImpeks“ из BSC 365 пословног програма 

чија је имплементација у току. Подаци се односе на промет артикала (гориво, мазиво и 

уље) у  магацинима интерних пумпи;  Пренос је  извршен на основу података који су 

књижени у „BSC 365“. 

Према Закључку Градског већа града Београда од 17.3.2020. године бр. 404-191/20 ГВ, 

предузеће ЈКП „ Градска чистоћа“ Београд је у обавези да прибави писмено одобрење 

Секретаријата за финансије Градске управе града Београда за покретање поступака 

јавних набавки, путем подношење захтева који садржи образложење разлога 

неопходности покретања поступка јавне набавке. Ефекат ове мере је спорији процес 

спровођења јавних набавки и спровођење набавки за најнеопходнија добра за 


















































