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1. ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
 
Пословно име: Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“, Београд 
Седиште: Устаничка 64 
Претежна делатност: Комунална делатност обезбеђивања јавног осветљења које обухвата 
одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају 
саобраћајне и друге површине јавне намене и то: 43.21 - Постављање електричних инсталација 
Матични број: 20085797 
ПИБ: 104069240 
ЈББК  
Надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Београд, Градска 
управа, Секретаријат за енергетику 
 

Мисија 
 
Значај ове комуналне услуге огледа се у приоритетној потреби да се обезбеди задовољавајући ниво 
осветљености на улицама, другим јавним површинама, парковима, школама, педшколским установама и 
осталим значајним локацијама. Програм се реализује кроз одржавање постојеће мреже јавног осветљења као 
и изградњом инсталација јавног осветљења у функцији осветљења нових саобраћајница, паркова, школа, и 
других простора. 
 
Јавно функционално осветљење у великој мери доприноси сигурности грађана у ноћним часовима. 
  
Поред јавног осветљења ова услуга обухвата и програм декоративног осветљења, које треба да на 
задовољавајући начин истакне декоративне елементе фасада, мостова, споменика, пејзажа као и да учини 
амбијент пријатнијим у ноћним часовима. 
На визуелну препознатљивост града између осталог у значајној мери утиче и његова ноћна слика. 
 
Током божићних и новогодишњих празника постоји потреба оплемењивања града постављањем свечаног 
осветљења у престоници. На опште задовољство употпуњује се празнична атмосфера, одевањем града у 
свечано рухо. 
 
Максимално користећи постојеће ресурсе, кадровске и техничке, тежи се континуираном расту предузећa.  
 
 
Визија 
 
ЈКП „Јавно осветљење“, Београд тежи да свој основни задатак – обезбеђење јавног осветљења у престоници, 
обавља у континуитету, развијајући постојећи систем управљања јавног осветљења, имплементирајући 
савремену опрему, поштујући начела заштите животне средине и енергетске ефикасности. Одржавање мреже 
јавног осветљења је задатак који изискује промптно и стручно реаговање у критичним ситуацијама, у којима је 
на било који начин угрожена општа безбедност.  
 
Развојем града Београда, изградњом нових саобраћајница, паркова, школа, предшколских установа и слично, 
постоји се потреба за доградњом инсталације јавног осветљења. Такође, намеће се потреба адаптације и 
санације постојеће инсталације јавног осветљења. 
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У намери да допринесе имиџу града Београда на најбољи могући начин, ЈКП „Јавно осветљење“, Београд 
настоји да обезбеди јавно функционално осветљење које пружа утисак сигурности свим грађанима, пре свих 
деци, трудницама, старијим и лицима са инвалидитетом.  
 
Уградњом новог, савременог система даљинског управљања јавним осветљењем који ће омогућити 
идентификовање кварова на мрежи јавног осветљења у реалном времену допринеће у огромној мери 
подизању  квалитета услуге јавног осветљења према грађанима града Београда. 
 
Декоративним осветљавањем мостова, споменика, фасада, пејзажа које  које треба стално проширивати,  
допринеће се визуелној препознатљивости града у ноћним часовима, а тиме и општем позитивном утиску о 
главном граду. 

 
 

Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу 
 
-Закон о комуналним делатностима  је основни пропис којим су уеђене комуналне делатности. Последње 
измене и допуне овог закона извршене су 22..децембра 2016. године („СЛ.гласник РС“ 104/2016). 
-Закон о јавним предузећима објављен 25. фебруара 2016. године. 
-Закон о буџетском систему. Пројекција пословања предузећа у наредним годинама има у виду ограничења   
која проистичу из овог закона. 
-Закон о енергетици. 
-Прописи којима се уређују облигациони односи. 
-Прописи из ибласти финансија и рачуноводства. 
-Порески прописи. 
-Прописи из ибласти радног права. 
-Прописи из области заштите права потрошача. 
-Други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др. 
 
Стратешки оквир одређен је: 
-Националном стратегијом у области енергетике 
-Стратегијом развоја града Београда 
-Стратегијом развоја енергетике града Београда 
-Просторним и урбанистичким планом града Београда 
-Програмом заштите  животне средине града Београда 
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Закони, подзаконска и интерна акта, која ЈКП Јавно осветљење Београд примењује у свом пословању 
 

Р
б 

Назив закона / прописа / 
захтева 

Објављен 
Предмет закона / прописа / 

захтева 
Коментар 

1 Устав Републике Србије 
Сл.гласник РС, број 

98/06 

Уређује најбитније односе у 
држави, а пре свега саму државну 

организацију и овлашћења 
државних органа, као и слободе и 

права грађана.  

Усглашено према осталим 
прописима 

2 Закон о јавним  предузећима  
Сл. гласник РС, бр. 

15/2016  

закон којим се уређују услови и 
начин обављања делатности од 

општег интереса  и којим се 
уређује правни положај јавних 

предузећа 

Примењују се сва прописана 
законска начела 

3 
Закон о привредним 

друштвима 

Сл. гласник РС, бр. 
36/2011, 99/2011, 
83/2014 и 5/2015 

правни положај привредних 
друштава, њихово оснивање, 

управљање, статусне промене, 
промене правне форме, престанак 

и друга питања од значаја за 
њихов положај 

Закон о јавним предузећима 
("Сл. гласник РС", бр. 

119/2012) предвиђа (члан 1. 
став 3) да ће се на одређена 
питања која се појављују у 
односу на јавна предузећа, 

примењивати одредбе Закона 
о привредним друштвима 

("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 
и 99/2011), али и да ће се на 

нека питања која се појављују 
код привредних друштава која 
обављају делатност од општег 

интереса примењивати 
одредбе Закона о јавним 

предузећима (члан 5. став 2. и 
чл. 41, 56, 64. став 2) 

4 
Закон о комуналним 

делатностима  
"Сл.Гласник РС" бр. 

88/2011 

Одређују се комуналне делатности 
и уређују општи услови и начин 

њиховог обављања 

Примењују се сва прописана 
законска начела 

5 Закон о буџетском систему 

"Сл. гласник РС", бр. 
54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 

63/2013 - испр., 108/2013 
и 142/2014 

Уређује се планирање, припрема, 
доношење и извршење буџета 
Републике Србије; планирање, 

припрема, доношење и извршење 
буџета аутономних покрајина и 
јединица локалне самоуправе; 

финансијско управљање, контрола 
и ревизија корисника јавних 

средстава и буџета Републике 
Србије, буџета локалне власти, 

трезора локалне власти 

Примењују се сва прописана 
законска начела 

6 Закон о јавној својини  
"Сл.гласник.РС"бр.72/20

11,88/2013 и 105/2014 

Јавну својину чини право својине 
Републике Србије- државна 

својина, право својине аутономне 
покрајине и право својине 

јединице локалне самоуправе - 
општинска, односно градска 

својина 

Примењују се сва прописана 
законска начела 
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7 Закон о енергетици 
"Сл.Гласник РС" бр. 

57/11, 80/11-исправка, 
93/12 и 124/12) 

Уређују се циљеви енергетске 
политике и начин њеног 

остваривања, услови за поуздану, 
сигурну и квалитетну испоруку 

енергије и енергената, и услови за 
сигурно снабдевање купаца, 

услови за изградњу нових 
енергетских објеката, услови и 
начин обављања енергетских 

делатности, начин организовања и 
функционисања тржишта 

електричне енергије и природног 
гаса, права и обавезе учесника на 
тржишту, заштита купаца енергије 

и енергената, начин, услови и 
подстицаји за производњу енергије 

из обновљивих извора и 
комбиноване производње 

електричне и топлотне енергије, 
права и дужности државних органа 

Примењују се основна 
законска начела 

8 
Закон о планирању и 

изградњи 

"Сл. гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 

42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС, 
132/2014 и 145/2014 

Уређује се: услови и начин 
уређења простора, уређивање и 

коришћење грађевинског 
земљишта и изградња објеката; 
вршење надзора над применом 

одредаба овог закона и 
инспекцијски надзор; друга питања 
од значаја за уређење простора, 

уређивање и коришћење 
грађевинског земљишта и за 

изградњу објеката 

Примењују се основна 
законска начела 

9 Закон о рачуноводству 
Сл. гласник РС, бр. 

63/2013 

Начин вођења пословних књига, 
признавање и процењивање 

имовине и обавеза, прихода и 
расхода, састављање, 

приказивање, достављање, 
обелодањивање и обрада 

годишњих финансијских извештаја 

Финансијски извештаји,  
Примењују се сва прописана 

законска начела 

1
0 

Закон о ревизији 
Сл. гласник РС, бр. 

63/2013 

Услови и начин вршења ревизије 
финансијских извештаја и интерна 

ревизија 

Извештај независног 
ревизора,  Примењују се 
основна законска начела 

1
1 

Закон о роковима измирења 
новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама 

Сл. гласник РС, број 
119/12 и 68/15 

Уређују се рокови измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама између јавног 
сектора и привредних субјеката, 

односно између привредних 
субјеката, а у циљу спречавања 
неизмирења новчаних обавеза у 

року 

Примењују се сва прописана 
законска начела 



7 
 

1
2 

Закон о раду 

Сл. гласник РС, број 
24/2005, 61/2005, 

54/2009 и 32/2013, 
75/2014) 

Радни односи 

Примењују се сва прописана 
начела кроз Правилник о 

организацији и 
систематизацији послова, 

Уговоре о раду и остале акте 
којима се регулишу радни 

односи у ЈКП ЈО, 
Правила о радној дисциплини 
и понашању запослених у ЈКП 

ЈО 

1
3 

Закон о привременом 
уређивању основица за 

обрачун и исплату плата, 
односно зарада и других 

сталних примања код 
корисника јавних средстава 

“Сл.гласник РС“ бр. 
116/2014 

Привремено се уређују основица, 
односно вредност радног часа, 

вредност бода и вредност основне 
зараде за обрачун и исплату 
плата, односно зарада као и 

других сталних примања, 
изабраних, именованих, 

постављених и запослених лица 
код корисника јавних средстава, с 

циљем очувања финансијског 
система у Републици Србији и 

система плата и зарада у јавном 
сектору 

Примењују се сва прописана 
законска начела 

1
4 

Закон о регистру запослених, 
изабраних, именованих, 

постављених и ангажованих 
лица код корисника јавних 

средстава 

“Сл.гласник РС“ бр. 
68/2015 

Уређује вођење Регистра 
запослених, изабраних, 

именованих, постављених и 
ангажованих лица код корисника 

јавних средстава, његов садржај и 
начин вођења, као и заштита и 

доступност података 

Примењују се сва прописана 
законска начела 

1
5 

Закон о одређивању 
максималног броја запослених 

у јавном сектору  

“Сл.гласник РС“ бр. 
68/2015 

Утврђује се начин одређивања 
максималног броја запослених у 

јавном сектору, као и обим и 
рокови смањења броја запослених 
(рационализација) до достизања 

утврђеног максималног броја 
запослених. 

Примењују се сва прописана 
законска начела 

1
6 

Закон о пензијском и 
инвалидском осигурању 

Сл. гласник РС, број 34 / 
03, 64/ 04, 84/ 04, 85/05  
и 101/ 05; 63/06, 5/09, 
107/09, 101/10, 93/12, 
62/13, 108/13, 75/14 и 

142/14 

Обавезе послодавца које 
проистичу из обавезног пензијског 
и инвалидског осигурања са којим 
се  обезбеђују  права запослених  

за случај старости , инвалидности, 
смрти и телесног оштећења. 

Примењују се сва прописана 
начела у домену кадровских 
послова и обрачуна зарада 

1
7 

Закон о здравственом 
осигурању 

Службени гласник РС, 
Број 107/05, 109/05, 
7/2011, 110/2012 - 

одлука УС, 119/2012, 
99/2014 и 123/2014 

Здравствено осигурање радника 
Примењују се сва прописана 
начела у домену кадровских 
послова и обрачуна зарада 

1
8 

Закон о запошљавању и 
осигурању за случај 

незапослености 

Сл. гласник РС, број 
36/09, 88/10 и 38/15 

Права и обавезе незапосленог и 
послодавца; активна политика 

запошљавања; 
осигурање за случај 

незапослености 

Примењују се сва прописана 
начела у домену кадровских 
послова и обрачуна зарада 
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1
9 

Закон о порезу на доходак 
грађана 

(„Службени гласник РС”, 
бр. 24/01, 80/02, 80/02-

др. закон, 135/04, 62/06, 
65/06-исправка, 31/09, 

44/09, 18/10, 50/11, 
91/11-УС, 93/12, 114/12-

УС, 47/13, 48/13-
исправка, 108/13 и 57/14 

Порез на зараде и друга примања 
физичких лица 

Примењују се сва прописана 
начела у домену обрачуна 

зарада 

2
0 

Закон о порезу на додату 
вредност 

Сл. гласник РС, бр. 
84/2004, 86/2004 - испр., 

61/2005, 61/2007, 
93/2012, 108/2013 и 

142/2014 

порез на додату вредност у 
Републици Србији 

Регистрација за ПДВ, Пореске 
пријаве, ПДВ евиденције 

2
1 

Закон о порезу на добит 
правних лица 

Сл. гласник РС, бр. 
25/2001, 80/2002, 

80/2002 - др. закон, 
43/2003, 84/2004, 

18/2010, 101/2011, 
119/2012, 47/2013, 
108/2013 и 142/014 

Порез на добит правних лица 
Порески биланс, Пореска 
пријава за порез на добит 

2
2 

Закон о порезима на имовину 

"Сл. гласник РС", бр. 
80/02, 135/04, 61/07, 
5/09, 101/10, 24/11, 

78/11, 57/12 - одлука УС 
и 47/13 

Порез на имовину у статици и 
динамици 

Пријава пореза на имовину 

2
3 

Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији 

(„Службени гласник РС”, 
бр. 80/02, 84/02-
исправка, 23/03-

исправка, 70/03, 55/04, 
61/05, 85/05-др. закон, 
62/06-др. закон, 61/07, 
20/09, 72/09-др. закон, 

53/10, 101/11, 2/12-
исправка, 93/12, 47/13, 
108/13, 68/14 и 105714 

Уређују се поступак утврђивања, 
наплате и контроле јавних прихода 

на које се овај закон примењује, 
права и обавезе пореских 

обвезника, регистрација пореских 
обвезника и пореска кривична 

дела и прекршаји 

Примењују се основна 
Законска начела 

2
4 

Закон о платним услугама 
Сл. гласник РС, број 

139/14 

Уређују се услови и начин 
пружања платних услуга, 

електронски новац, платни 
системи 

Примењују се основна 
Законска начела 

2
5 

Закон о девизном пословању 
Сл. гласник РС, број 
62/2006, 31/2011 и 

119/2012 

Уређују се плаћања, наплаћивања 
и преноси између резидената и 

нерезидената у страним 
средствима плаћања и у динарима 

Примењују се основна 
Законска начела 

2
6 

Закон о меници 

Сл. лист ФНРЈ, бр. 
104/46, Сл. лист СФРЈ, 
бр. 16/65, 54/70 и 57/89, 
Сл. лист СРЈ, бр. 46/96 

и Сл. лист СЦГ, бр. 
1/2003 - Уставна повеља 

Врсте меница, елементи, начин 
издавања, наплате… 

Менична овлашћења / 
Примењују се основна 

законска начела 

2
7 

Закон о затезној камати 
Сл. гласник РС, број 

119/12 

Уређује се висина стопе и начин 
обрачуна затезне камате коју 
плаћа дужник који задоцни са 
испуњењем новчане обавезе 

Примењују се основна 
Законска начела 
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2
8 

Закон о облигационим 
односима 

"Сл. лист СФРЈ", бр. 
29/78, 39/85, 45/89 и 

57/89 и "Сл. лист СРЈ", 
бр. 31/93 

Уређују се облигациони односи 
који настају из уговора, 

проузроковања штете, стицања 
без основа, пословодства без 

налога, једностране изјаве воље и 
других законом утврђених 

чињеница 

Примењују се основна 
Законска начела 

2
9 

Закон о јавним набавкама 
СЛ.гласник РС" 

бр.124/12,14/15 и 68/15 

Планирање јавних набавки, 
услови, начин и поступак јавне 

набавке, уређује јавна набавка у 
области водопривреде, 

енергетике, саобраћаја и 
поштанских услуга и у области 

одбране и безбедности; одређује 
начин евидентирања података о 

јавним набавкама; одређују 
послови, начин рада и облик 

организовања Управе за јавне 
набавке и Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних 
набавки; одређује начин заштите 

права у поступцима јавних набавки 
и у другим случајевима у складу са 

законом; уређују и друга питања 
од значаја за јавне набавке. 

Примењују се сва прописана 
законска начела; 

Правилник о ближем 
уређивању поступка јавне 

набавке 

3
0 

Закон о донацијама и 
хуманитарној помоћи 

Сл. лист СРЈ", бр. 
53/2001, 61/2001 - испр. 
и 36/2002 и "Сл. гласник 
РС", бр. 101/2005 - др. 

закон 

Уређује се давање и примање 
донација и хуманитарне помоћи од 
стране државних органа, јединица 

локалне самоуправе, јавних 
предузећа, јавних установе, других 

организација и заједница које не 
остварују добит  

Примењују се основна 
Законска начела 

3
1 

Закон о заштити узбуњивача 
Сл.гласник РС, број 

128/14 

Уређује се узбуњивање, поступак 
узбуњивања, права узбуњивача, 

обавеза државних и других органа 
и организација и правних и 

физичких лица у вези са 
узбуњивањем, као и друга питања 

од значаја за узбуњивање и 
заштиту узбуњивача 

Правилник о унутрашњем 
узбуњивању; 

Примењују се основна 
Законска начела 

3
2 

Закон о спречавању 
злостављања на раду 

Сл.гласник РС, број 
36/10 

Уређују се: забрана злостављања 
на раду и у вези са радом; мере за 

спречавање злостављања и 
унапређење односа на раду; 

поступак заштите лица изложених 
злостављању на раду и у вези са 
радом и друга питања од значаја 

за спречавање и заштиту од 
злостављања на раду и у вези са 

радом 

Примењују се основна 
Законска начела 
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3
3 

Закон о безбедности и 
здрављу на раду 

Сл.гласник РС, број 
101/05 

Овим законом уређује се 
спровођење и унапређивање 

безбедности и здравља на раду 
лица која учествују у радним 
процесима, као и лица која се 
затекну у радној околини, ради 
спречавања повреда на раду, 
професионалних обољења и 

обољења у вези са радом. - права, 
обавезе и одговорности 

послодаваца и запослених, - 
надлежности и мере чијом се 

применом, односно спровођењем 
осигурава безбедност и здравље 

на раду 

 - Урађен Акт о процени 
ризика 

 - На опреми за рад 
примењене превентивне мере 

заштите 
- Спроведене мере 

безбедности и здравља на 
раду према Акту 

- Извршена теоријска и 
практична обука запослених 
за безбедан рад на радном 

месту у радној средини 

3
4 

Закон о заштити 
становништва од изложености 

дуванског дима 

Сл.гласник РС, број 30 / 
2010 

Правила заштите у производним и 
пословним просторијама 

Забрана пушења у радном 
простору 

3
5 

Закон о заштити од пожара 
Сл.гласник РС, број 

111/09 

Овим законом уређују се систем 
заштите од пожара. Систем 

заштите од пожара обухвата скуп 
мера и радњи за планирање, 
финансирање, организовање, 
спровођење и контролу мера и 
радњи заштите од пожара, за 

спречавање избијања и ширења 
пожара, откривање и гашење 
пожара, спасавање људи и 
имовине, заштиту животне 

средине, утврђивање и отклањање 
узрока пожара, као и за пружање 

помоћи код отклањања последица 
проузрокованих пожаром 

 - извршена обука запослених 
- постављени противпожарни 

апарати у пословним 
просторијама, погонима и 

магацину 
- врши се контрола 
електроинсталација 

- План за ванредне ситуације 
- удес: превенција и 

поступање 

3
6 

Закон о заштити животне 
средине 

Сл.гласник РС, 135/04; 
36/09 

Мере, услови и инструменти за 
одрживо управљање, очување 

животне средине, 
- мере, услови и инструменти за 

спречавање, контролу, 
смањивање свих облика загађења 

животне средине 
- начела заштите животне средине 

- поступање са опасним 
материјама и мере заштите од 

опасних материја 
- одговор на удес 

- мониторинг и мерења  
- информисање јавности 

Примењују се основна 
Законска начела 
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3
7 

Закон о хемикалијама 
Слузбени гласник РС 

36/09 

Заснован на начелу 
предострожности и начелу да 
произвођач, увозник или даљи 
корисник, производи, ставља у 

промет и користи хемикалије тако 
да нема непожељних ефеката по 
здравље људи и животну средину 
- Агенција за хемикалије- регистар 

хемикалија 
- Класификација, паковање, 
обележавање и склдиштење 

хемикалија 
- Безбедоносни лист 

 - за примењене 
материјале/сировине постоје 

MSDS листе 
- поступа се у складу са њима 

3
8 

Закон о заштити од буке у 
животној средини 

Службени гласник РС 
36/09 

Односи се на буку која настаје на 
радном месту и у радној средини, 
која настаје у превозном средству 
... као и буку којој су изложени они 

који је стварају. Дефинише 
субјекте заштите животне средине 
од буке, мере и услове заштите од 

буке 

- распоредом опреме  умањен 
ефекат буке у радној средини 

3
9 

Стратегија управљања 
отпадом 

Службени гласник РС 
29/10 

Дефинише циљеве, принципе и 
опције управљања отпадом, 

стратешки правци и приоритетне 
активности на њиховој 

имплементацији законодавно- 
правним активностима и 

институционалном јачању 
одрживог система управљања 

отпадом 
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4
0 

Закон о управљању отпадом  
Слузбени гласник РС 

36/09 и 88/10 

овај Закон примењује се на лица 
која производе отпад, посредују, 

сакупљају, превозе, третирају 
и/или одлажу отпад; 

- циљеви Закона су: смањење, 
поновно коришћење, рециклажа и 
регенерација отпада као један од 

основа одрживог управљања 
природним вредностима и заштите 
и унапређивања животне средине 

-управљање отпадом на начин 
којим се не угрожава здравље 

људи и животна средина; 
- превенцију настајања отпада, 

посебно развојем чистијих 
технологија и рационалним 

коришћењем природних 
богатстава, као и отклањање 

опасности од његовог штетног 
дејства на здравље људи и 

животну средину; 
- поновно искоришћење и 

рециклажу отпада, издвајање 
секундарних сировина из отпада и 
коришћење отпада као енергента; 

- развој поступака и метода за 
одлагање отпада; 

- класификација, карактеризација 
отпада и мере у циљу смањења 

отпада 
- развијање свести о управљању 

отпадом 
- одговорност произвођача отпада 

 - планови и дозволе за 
третман отпада 

- извршена класификација 
отпада 

- дефинисане одговорности 
 

-евиденције о отпаду који 
настаје 

4
1 

Закон о амбалажи и 
амбалажном отпаду 

Службени гласник РС 
36/09 

Дефинише услове које амбалажа 
мора да испуњава за стављање у 
промет, управљање амбалажом и 

амбалажним отпадом, поновну 
употребу амбалаже, а све у циљу 

смањења амбалажног отпада 

 - планови и дозоле за 
третман отпада 

- извршена класификација 
отпада 

- дефинисане одговорности 
 

-евиденције о отпаду који 
настаје 

4
2 

Закон о стратешкој процени 
утицаја на животну средину 

"Сл. гласник РС", бр. 
135/2004 и 88/2010 

Овим законом уређују се услови, 
начин и поступак вршења процене 

утицаја одређених планова и 
програма на животну средину (у 

даљем тексту: стратешка процена) 

 - планови и дозоле за 
третман отпада 

- извршена класификација 
отпада 

- дефинисане одговорности 
-евиденције о отпаду који 

настаје 

4
3 

Закон о безбедности 
саобраћаја на путевима 

"Сл. гласник РС", бр. 
41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 - 
одлука УС и 55/2014 

Организација и вршење 
унутрашње контроле над 

испуњавањем прописаних услова 
рада возача, над техничком 

исправношћу возила, 
здравствених услова које морају 
да испуњавају возачи и других 
мера у складу са прописима. 

Процедура о 
електромонтерским радовима 
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4
4 

Закон о заштити од пожара  
“Службени гласник РС”, 

бр.111/09 и 20/15 

Предузимање превентивних мера 
за спречавање избијања и ширења 

пожара, откривање и гашење 
пожара, спасавање живота људи и 
имовине угрожених пожаром, као и 

пружање помоћи у отклањању 
последица проузрокованих 

пожаром. 

периодична контрола 
овлашћене органиазције 

4
5 

Закон о парничном поступку  
"Сл.гласник 

РС"72/11,49/13,74/13 и 
55/14 

Закон којим се уређују правила 
поступка за пружање судске 
правне заштите по којим се 

поступа и одлучује у парницама за 
решавање спорова насталих 

поводом повреде права личности 
и спорова из породичних, радних, 
привредних и имовинско-правних  

Примењују се основна 
законска начела 

4
6 

Закон о ванпарничном 
поступку 

„Сл. гласник СРС", бр. 
25/82 и 48/88 и "Сл. 

гласник РС", бр. 46/95 - 
др. закон, 18/2005 - др. 

закон, 85/2012, 45/2013 - 
др. закон, 55/2014 и 

6/2015 

Одређују се правила по којима 
судови поступају и одлучују о 

личним, породичним, имовинским 
и другим правним стварима које се 

по овом или другом закону 
решавају у ванпарничном поступку 

Примењују се основна 
законска начела 

4
7 

Закон о извршењу и 
обезбеђењу 

"Сл. гласник РС", бр. 
31/2011, 99/2011 - др. 

закон, 109/2013 - одлука 
УС, 55/2014 и 139/2014 

Закон којим  се уређује поступак 
принудног остваривања 

потраживања и обезбеђења 
потраживања на основу 

веродостојне или извршне исправе 

Примењују се основна 
законска начела 

4
8 

Законик о кривичном поступку 

"Сл. гласник РС", бр. 
72/2011, 101/2011, 
121/2012, 32/2013, 
45/2013 и 55/2014 

Утврђује правила чији је циљ да 
нико невин не буде осуђен, а да се 
учиниоцу кривичног дела изрекне 
кривична санкција под условима 
које прописује кривични закон, на 

основу законито и правично 
спроведеног поступка 

Примењују се основна 
законска начела 

4
9 

Закон о прекршајима 
"Сл. гласник РС", 

бр.65/13 

Уређују се: појам прекршаја, 
услови за прекршајну одговорност, 
услови за прописивање и примену 

прекршајних санкција, систем 
санкција, прекршајни поступак, 
издавање прекршајног налога, 

поступак извршења одлуке, 
регистар санкција и регистар 
неплаћених новчаних казни и 

других новчаних износа 

Примењују се основна 
законска начела 

5
0 

Закон о привредним 
преступима 

"Сл. лист СФРЈ", бр. 
4/77, 36/77 - испр., 14/85, 
10/86 (пречишћен текст), 
74/87, 57/89 и 3/90 и "Сл. 

лист СРЈ", бр. 27/92, 
16/93, 31/93, 41/93, 

50/93, 24/94, 28/96 и 
64/2001 и "Сл. гласник 
РС", бр. 101/2005 - др. 

закон 

Уређују се општи услови и начела 
за изрицање санкција за 

привредне преступе, систем 
санкција, као и поступак у коме се 

утврђује одговорност и изричу 
санкције учиниоцима привредних 

преступа 

Примењују се основна 
законска начела 
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5
1 

Закон о управним споровима 
"Сл. гласник РС", 

бр.111/09 

Уређује се предмет управног 
спора, надлежност за решавање 

управних спорова, странке, 
правила поступка, правна 

средства и извршење донетих 
судских пресуда 

Примењују се основна 
законска начела 

 
ИНТЕРНА АКТА 
 

Тип документа Назив 
Датум 

доношења 

Оснивачки акт Оснивачки акт 14.06.2016. 

   

Статут Статут 13.06.2016. 

   

Пословник Пословник о раду Надзорног одбора 10.06.2013. 

Правилник 
Правилник о систематизацији и 
организацији послова 26.09.2016. 

   

Правилник 
Правилник о ближем уређивању 
поступка јавне набавке 17.03.2014. 

Одлука 

Одлука о изменама и допунама 
Правилника о ближем уређивању 
поступка јавне набавке 23.09.2015. 

Правила 
Правила о радној дисциплини и 
понашању запослених 11.06.2015. 

Правилник 
Правилник о рачуноводству и 
рачуноводственим политикама 22.10.2014. 

Одлука 

Одлука о изменама Правилника о 
рачуноводству и рачуноводственим 
политикама 11.06.2015. 

Правилник 

Правилник о организацији и 
спровођењу пописа имовине и 
обавеза и усклађивању 
књиговодственог стања са стварним 
стањем 25.12.2014. 

Правилник 
Правилник о поступку унутрашњег 
узбуњивања 23.09.2015. 
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Правилник 

Правилник о условима и начину 
коришћења службених путничких 
возила 30.01.2015. 

Одлука 

Одлука о изменама и допунама 
Правилника о условима и начину 
коришћења службених путничких 
возила 11.09.2015. 

Одлука 
Одлука о коришћењу службеног 
возила ван радног времена 23.07.2015. 

Одобрење 

Одобрење о условима и начину 
коришћења службених путничких 
возила у Сектору техничких послова, 
за време и ван радног времена 30.01.2015. 

Правилник Правилник о рачунарима 17.07.2014. 

Акт о процени 
ризика Акт о процени ризика март 2008. 

Акт о процени 
ризика Ревизија Акта о процени ризика 

септембар 
2012. 

Наредба 

Наредба о обавези евидентирања 
улазака и излазака из предузећа 
путем евиденционих картица 17.06.2015. 

Наредба 

Наредба о забрани пушења на 
локацији Теодора Драјзера 42, 
Дедиње 28.11.2014. 

Одлука 

Одлука о именовању лица за пријем 
информаиција и вођење поступка у 
вези са узбуњивањем 17.08.2015. 
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СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 

 БЕОГРАДА ЗА ПЕРИОД 2017-2021 
 

С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 
 
 
 

1.Профил предузећа и законодавни и стратешки оквир 
 
2.Стратешки циљеви предузећа  

 
3.Ценовна политика 

 
4.Кадровска политика и план запослености 

 
5.Организација рада предузећа        

 
6.Инвестиције 

 
7.Пројекција прихода и расхода 

 
 
 
 1.Профил предузећа 

  
 1.1Статус предузећа, правна форма и власничка структура 
 

 
Управни одбор Јавног предузећа за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција– Београд“, 
Београд је на седници одржаној 19. септембра 2005. године донео Одлуку о оснивању Привредног друштва за 
одржавање мреже јавног осветљења „ЕДБ Јавно осветљење“ д.о.о., Београд. Решење о давању сагласности 
на Одлуку о оснивању 05 број 023-6019/2005 донела је Влада Републике Србије 30. септембра 2005. године 
(„Службени гласник РС“ број 83 од 30. септембра 2005. године). Привредно друштво је регистровано у Агенцији 
за привредне регистре 3. октобра 2005. године, под бројем БД. 92334/2005. 
На основу закључка Владе Републике Србије 05 број: 023-6902/2005 од 27. октобра 2005. године, између Јавног 
предузећа за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција-Београд“, Београд и Републике Србије, 
закључен је Уговор о преносу удела у Привредном друштву за одржавање мреже јавног осветљења „ЕДБ Јавно 
осветљење“ д.о.о. Београд (II Ов. број 4199/2005 од 2. новембра 2005. године), којим су целокупан удео и сва 
оснивачка права пренета на Републику Србију. Дана 29. децембра 2005. године, Влада Републике Србије је 
донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва за одржавање мреже јавног 
осветљења „ЕДБ Јавно осветљење“ д.о.о., Београд 05. број 023/6092/2005-11 („Службени гласник РС“ број 117 
од 30. децембра 2005. године). 
Влада Републике Србије је 21. октобра 2010. године донела Закључак 05 број: 023-7660/2010-3 којим је усвојила 
текст Уговора о преносу оснивачких права у Привредном друштву за одржавање мреже јавног осветљења „ЕДБ 
Јавно осветљење“ д.о.о., Београд, са Републике Србије на град Београд. Скупштина града Београда је на 
седници одржаној 11. новембра 2010. године донела Закључак број 463-773/10-С којим је прихваћена 
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информација о потреби преноса оснивачких права у Привредном друштву за одржавање мреже јавног 
осветљења „ЕДБ Јавно осветљење“ д.о.о., Београд, са Републике Србије на град Београд и прихваћен текст 
Уговора о преносу оснивачких права у Привредном друштву за одржавање мреже јавног осветљења „ЕДБ 
Јавно осветљење“ д.о.о., Београд. На основу наведених закључака Владе Републике Србије и Скупштине града 
Београда, дана 18. новембра 2010. године је потписан Уговор о преносу оснивачких права у Привредном 
друштву за одржавање мреже јавног осветљења „ЕДБ Јавно осветљење“ д.о.о., Београд са Републике Србије 
на град Београд (у даљем тексту: „град Београд“ или „Оснивач“), II Ов. бр. 6344/2010 од 18. новембра 2010. 
године. 
Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“, Београд (у даљем тексту: ЈКП „Јавно осветљење“, Београд 
или „Предузеће“) организовано је Одлуком о промени оснивачког акта Привредног друштва за одржавање 
мреже јавног осветљења „ЕДБ Јавно осветљење“ д.о.о., Београд и промени облика организовања у Јавно 
комунално предузеће „Јавно осветљење“, Београд, број: 3-12/11-С коју је донела Скупштина града Београда, 
на седници одржаној дана 03. фебруара 2011. године, а која је објављена у „Службеном листу града Београда“, 
број 2/2011 од 03. фебруара 2011. године. 
Решењем Агенције за привредне регистре број БД 22220/2011 од 28. фебруара 2011. године, усвојен је захтев 
Предузећа, као подносиоца регистрационе пријаве и у Регистру привредих субјеката је регистрована промена 
података о привредном субјекту уписаном у Регистру привредних субјеката, којом је уписано Јавно комунално 
предузеће „Јавно осветљење“, Београд. 
 
Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о 
оснивању, ради усаглашавања са Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016-те године. 

 
Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Град Београд је једини власник предузећа са уделом у 
власништву над капиталом од 100% 

 
 
1.2 Делатност од општег интерса поверена ЈКП „Јавно осветљење“ 

 
Комунална делатност обезбеђивања јавног осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење 
објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене. 

 
Поред наведених комуналних делатности предузеће обавља и пратеће(споредне) делатности које су једним 
делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом делом се нуде и пружају на 
слободном тржишту.,   
 
            1.3  Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала 
 
Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује ЈКП Јавно осветљење на дан 
31.12.2016.године износи   787.007.000 динара. 
 
Вредност уплаћеног новчаног дела основног капитала уписаног код АПР као надлежног регистрационог тела 
износи 139.661.470,56 динара. А уписани  и унети  неновчани део основног капитала у АПР-У је  евидентиран 
и износи 90.610.495,92 дин. 
 
Од средстава која су по закону о јавној својини означена као средства у јавној својини, предузеће у функцији 
обављања поверених делатности одржава у функционалном стању следеће комуналне објекте: 

1. Мрежу јавног функционалног и декоративног осветљења на територији 10 општина одређених у одлуци 
Града. 
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1.4 Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу 
 
-Закон о комуналним делатностима  је основни пропис којим су уеђене комуналне делатности. Последње 
измене и допуне овог закона извршене су 22. децембра 2016. године („СЛ.гласник РС“ 104/2016). 
-Закон о јавним предузећима објављен 25. фебруара 2016. године. 
-Закон о буџетском систему. Пројекција пословања предузећа у наредним годинама има у виду ограничења   
која проистичу из овог закона. 
-Закон о енергетици. 
-Прописи којима се уређују облигациони односи. 
-Прописи из ибласти финансија и рачуноводства. 
-Порески прописи. 
-Прописи из ибласти радног права. 
-Прописи из области заштите права потрошача. 
-Други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др. 
 
Стратешки оквир одређен је: 
-Националном стратегијом у области енергетике 
-Стратегијом развоја града Београда 
-Стратегијом развоја енергетике града Београда 
-Просторним и урбанистичким планом града Београда 
-Програмом заштите  животне средине града Београда 
 
2. Стратешки правци развоја и унапређење основне делатности 
 
Основне функције ЈКП Јавно осветљење у оквиру поверене делатности су везане за стабилно и квалитетно 
задовољавање комуналне потребе грађана и других корисника на територији десет(бивших, тзв градских 
општина) града Београда. 
У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој  предузећа, треба у у што већој мери подредити 
унапређењу и развоју јавног осветљења , у правцу: 

 
 

- Повећања степена доступности услуге јавног осветљења. 
- Веће поузданости и стабилности јавног осветљења 
- Достизање стандарда јавног осветљења који су у примени у развијеним европским државама. 

 
 

2.1 Достигнути ниво развоја, показатељи и индикатори развоја јавног осветљења 
 
 
Показатељ                                           вредност 2016                                    јединица мере 

Укупан број становника у  
десет градских општина                                        1.280.000 становник 
  
број становника обухваћен услугом                     1.152.000                                            становник 
 
             Индикатор                                                                                                
Степен доступности услуге у односу на  
  укупан број становника 90% % 
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              2.2 Циљеви и приоритети у развоју комуналне услуге јавног осветљења 
 
 Стратешки циљеви предузећа у периоду до 2022. године су: 
 

1. Увођење интегрисаног надзорно управљачког система  
2. Проширење делатности  предузећа на одржавање јавног осветљења у свим градским општинама 
3. Смањење потрошње енергије у мрежи јавног осветљења увођењем енергетски ефикасне опреме. 
4.  Уградња еколошки чисте опреме 
5. Улагање у људске ресурсе 

 
 
Кључне активности потребне за достизање циљева и рокови за реализацију: 
 
 

1.Неопходно је увести Интегрисани система за надзор и управљање Системом јавног осветљења, који 
ће омогућити адекватне манипулације и контролу у мрежи, као што су дијагностика кварова, прецизна 
мерења и мониторинг. Увођење овог  система у пресудној мери допринеће постизању веће поузданости 
и стабилности јавног осветљења а тиме и подизања нивоа квалитета услуге.  У том циљу потребно је  
обезбедити средства за улагање у нову опрему и софтвер. У току је израда студије о изводљивости. . . 
.Процена вредности инвестиције је 600 милиона динара. Процена је урађена на основу истраживања 
тржишта у смислу цене коштања уређаја за наведено (конторлори и управљачи) и њихову инсталацију 
на постојећу мрежу стубова. 
 
. Рок за реализацију циља: пројекат ће се реализовати по фазама. До 2022. године 50% реализације.. 
 
2. Предузеће тренутно обавља делатност на територији 10 градских општина.  Менаџмент предузећа 
сматра да би делатност предузећа требало проширити на осталих 7 општина града Београда. 
Проширење делатности ЈКП „Јавно осветљење“ омогућило би да се кроз примену већ усвојених нових 
технологија кроз адаптацију и унапређење  модернизује постојећа  инсталација јавног осветљења у 
бившим приградским општинама. То би омогућило  уштеду у потрошњи електричне енергије, као и 
смањење загађења животне средине (кроз замену живиних извора светлости, као и свих извора 
светлости који у свом саставу имају удео овог елемента, новим еколошки чистим изворима.  
Дефинисање извора финансирања и других потребних елемената у детаљима, треба испланирати у 
оквиру краткорочнијих планова. 
 
 

         .  Рок за реализацију циља је крај 2019. године 
 

3. Основни енергетски циљ у систему јавног осветљења је смањење потрошње енергије у мрежи, 
применом енергетски ефикасне опреме. Реализацију овог циља предузеће ће остваривати заменом 
застареле опреме у постојећем  систему јавног осветљења као и при проширењу мреже. Осим уштеда 
у енергији нова опрема има и друге економске ефекте, као што су, дужи животни век, побољшање 
светлотехничких карактеристика осветљених површина и,смањење  трошкова одржавања. 
Потребна финансијска средства за остварење овог циља у нај већој мери могуће је обезбедити кроз 
смањење трошкова електричне енергије. 
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4. Увођење европских стандарда у погледу заштите животне средине континуиран је процес који дужи 
временски период у оквиру вршења комуналне делатности  спроводи ЈКП“јавно осветљење“. У 
наредном периоду у процесу приступања Европској унији, очекује се отварање поглавља 27- Животна 
средина, што ће довести до оштријих захтева у погледу заштите животне средине. Појавиће се потреба 
за улагањем значајних финансијских средстава ради достизања републичких и европских циљева о 
заштити животне средине.  
У оквиру програма планске замене елемената јавног осветљења као и приликом дограднје мреже јавног 
осветљења предузеће ће уграђивати компоненте које су без удела опасних елемената, отпорније на 
многе утицаје и  рециклабилне . 

          . Интенција је да се елиминише присуство живиних извора светлости, као и свих извора                 
             светлости који у свом саставу имају удео овог елемента. У том циљу, натријумови извори високог   
             притиска без живе су у предности над онима који нису тако номенклатурисани, што је обрађено  
             студијом „Програм енергетске ефикасности: замена светиљки са живиним изворима светлости    
             светиљкама са изворима натријум високог притиска који су без удела живе“, коју је израдило ЈКП              
             „Јавно осветљење“, Београд. 

 
- Европска унија прописује дозвољене нивое емитовања светлосног флукса у атмосфери, у циљу 

смањења расипања светлости у простору. Уграђена опрема треба да сведе тзв. „светлосно загађење“ 
на најмању могућу меру, чиме ће се  такође, руководити  ЈКП „Јавно осветљење“, Београд приликом 
избора материјала. 
 
 
5. Улагање у људске ресурсе један је од примарних стратешких циљева предузећа, због потребе за 

очувањем једног од нај вреднијих ресурса са којима располаже предузеће, а то су људски ресурси. 
Предлог плана реализације кадровске политике предузећа састоји се од следећег: 

. планирање структуре и броја запослених 

. план запошљаваља и обнове кадрова 

. професионално усавршавање. 
 
Планови у оквиру реализације овог циља детаљно су обрађени у оквиру поглавља 5 овог плана  
Пословне статегије и развоја предузећа. 
 
Стално настојање предузећа да реализује своје стратешке циљеве омогућиће предузећу континуирано 
унапређење квалитета комуналне услуге и одрживо пословање. 
 
Одрживо  пословање обезбедиће континуитет функционисања предузећа, кроз његов  раст и развој као 
природну тежњу сваког предузећа. 
 
 

                   2.3 Планирани ниво развоја јавног осветљења, показатељи и индикатори на крају     
                        2022.године. 
 
         .   Реализацију  претходних стратешких циљева  предузеће би проводило кроз константна унапређења   
              која би се мерила упоређивањем са достигнутим стандардима у развијеним земљама Европске унује. 

 
 
У наредном петогодишњем периоду Систем јавног осветљења у складу са стратешким циљевима 
развијаће се у следећим оквирима: 
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             Показатељ/ Индикатор                        до 2019                                               до 2021                      
     
            Укупан број становника на 
            територији Града Београда                   1.650.000                                             1.670.000                    
 
             Број становника обухваћен                  1.485.000                                              1.586.000                    
             услугом 
  
             Степен доступности услуге  на                 90%                                                       95%                            
             укупан број становника    
 
3. Ценовна политика 
 
 3.1 Методологија обрачуна цена услуге која се тренутно примењује обухвата следеће: 
 Саставни елементи који чине цену услуга су: 
 

- трошкови материјала – основног и споредног 
- трошкови директног рада  
- трошкови ангажовања возила 
- Општи трошкови. 

  Трошкова материјала  израчунавају се као производ утрошка материјала  и  последње набавне цене 
материјала по закљученим уговорима о јавним набавкама са добављачима. 

 За обрачун трошкова директног рада  на замени прегорелих сијалица, елемената светиљки и контроле 
паљења и гашења,  извођењу радова на постављању и демонтажи опреме за свечано осветљење града, 
извођењу радова на новим пројектима, примењује се вредност норма часа (НЧ). 

 За обрачун трошкова Контролно командног центра узета је вредност норма часа (НЧ) за контролно 
командни центар 

 За обрачун трошкова транспорта користи се следећи ценовник:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Коефицијент режијских трошкова износи 2.91 у односу на трошкове директног рада. 

Тип возила 
Просечна цена 

ангажовања по часу 
(дин/ч.) 

Просечна цена по 
пређеном километру 

(дин./км)  

Хидраулична платформа са возачем 
до 12м 

1.900,00 80,00 

Хидраулична платформа са возачем 
висине 12м до 15м 

2.650,00 120,00 

Хидраулична платформа са возачем 
висине 15м, закључно са 24м 

3.450,00 165,00 

Дизалица – ХИАБ са возачем 2.800,00 150,00 
Камион путар са возачем 705,00 48,00 

Теретна возила 890,00 50,00 
Путничка возила 440,00 27,00 

Компресор 920,00 25,00 
Полуприколица 405,00 25,00 
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Вредност норма часа на замени прегорелих сијалица, елемената светиљки и контроле паљења и гашења, као 
и извођењу радова на постављању и демонтажи опреме за свечано осветљење града одређена је на следећи 
начин: 

- У оквиру трошкова директног рада узете су у обзир бруто II зараде исплаћене у децембру 2015. године, 
за следеће категорије радника: електромонтери, возачи, бравари и физички радници. Ове зараде су 
пројектоване на период од 12 месеци. 

- Израчунат је укупан фонд расположивих радних сати на годишњем нивоу, за следеће категорије 
радника: електромонтери, возачи, бравари и физички радници. Укупан фонд радних сати је умањен за 
дане викенда (само за запослене који не раде викендом), годишње одморе, нерадне дане и паузе у 
току радног дана, како би се добило укупан ефективно расположиви фонд радних сати. 

- Пројектоване зараде су подељене са укупним ефективно расположивим фондом радних сати и 
добијена је вредност норма часа од 670 дин/НЧ. Вредност норма часа ће се мењати када дође до 
измене пројектованих зарада или до раста цена на мало. Ценовник ће одобравати надлежни орган 
оснивача.   

- Вредност норма часа за обрачун трошкова Контролно командног центра одређена је на следећи начин: 
- Узете су у обзир бруто II зараде за 6 запослених у контролно-командном центру (ККЦ), исплаћене у 

децембру 2015. године. Ове зараде су пројектоване на период од 12 месеци. 
- Израчунат је укупан фонд ефективно расположивих радних сати за 6 запослених у контролно-

командном центру на годишњем нивоу, односно за 365 дана, будући да ККЦ ради 365 дана у години. 
- Пројектоване зараде запослених у контролно-командном центру су подељене са укупним ефективно 

расположивим фондом радних сати и добијена је вредност норма часа од 480 дин/НЧ. Вредност норма 
часа ће се мењати када дође до измене пројектованих зарада или до раста цена на мало. Ценовник ће 
одобравати надлежни орган оснивача.  

 
Цена транспорта израчуната је на следећи начин: 

- Узети су у обзир следеће врсте трошкова, пројектоване на годишњем нивоу: трошкови амортизације 
возног парка, трошкови горива, трошкови бруто II зарада руководиоца транспорта, пословођа 

транспорта, аутомеханичара и аутоелектричара, као и трошкови одржавања возила. 
 

Тип возила 
Просечна цена 

ангажовања по часу 
(дин/ч.) 

Просечна цена по 
пређеном километру 

(дин./км)  

Хидраулична платформа са возачем 
до 12м 

1.900,00 80,00 

Хидраулична платформа са возачем 
висине 12м до 15м 

2.650,00 120,00 

Хидраулична платформа са возачем 
висине 15м, закључно са 24м 

3.450,00 165,00 

Дизалица – ХИАБ са возачем 2.800,00 150,00 
Камион путар са возачем 705,00 48,00 

Теретна возила 890,00 50,00 
Путничка возила 440,00 27,00 

Компресор 920,00 25,00 
Полуприколица 405,00 25,00 
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У оквиру пштих трошкова обухваћене су следеће врсте трошкова: зараде режије (управа, сектор за 
финансијске, правне и опште послове, сектор инжењеринг, сектор техничких послова без 
електромонтера, возача, бравара и физичких радника) и општи трошкови предузећа који обухватају 
накнаде зарада, трошкове амортизације основних средстава изузев возног парка, трошкове електричне 
енергије, трошкове режијског материјала и остале пословне расходе изузев трошкова закупа и 
трошкова одржавања возила. На режијске трошкове је додат пројектовани пословни добитак по 
Програму пословања за 2017. годину. Збирни износ режијских трошкова и пословног добитка је 
стављен у однос са трошковима директног рада и добијен  коефицијент општих трошкова од  2.91. Циљ 
је да се коефицијент за опште трошкове до 2021. год смањи на 2.5  повећањем обима пословања, па 
ће се фиксни трошкови распоредити на већи обим услуга. Ово ће довести до смањења ових трошкова 
по јединици производа, па ће се и овај коефицијент смањивати. 

 
 4. Кадровска политика  

 
        4.1 Оптимална структура и број запослених  

   2017.ГОД.  2018.ГОД.  2019.ГОД.  2020.ГОД.  2021.ГОД. 

ВСС 40 41 44 45 46 

ВС 15 15 15 14 13 

ССС 44 45 46 47 48 

ВКВ 33 34 37 39 41 

КВ 39 42 45 47 49 

ПК 3 3 3 3 3 

укупан број 
запослених 

174 180 190 195 200 

 
Планирано је да предузеће 2019. године има укупно 190 запослених радника,  2021. године има укупно  200 
запослених радника. 
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Повећање броја запослених планира се због проширења делатности предузећа на седам градских општина у 
којима ЈКП“јавно осветљење“ тренутно не обавља Комуналну делатност одржавања јавног осветљења. 
 
    4.2  Професионално усавршавање  
 
У складу са интерном процедуром „Људски ресурси“ Интегрисаног система менаџмента (IMS) запослени ће 
се упућивати на интерне и екстерне обуке. Сагласно процедури предузеће израђује годишње планове обуке. 
Поред поменутог, предузеће ће периодично у зависности од потреба процеса рада, реализовати 
доквалификације запослених, као и едукацију запослених упућивањем на стручне семинаре, радионице, 
трибине итд. 
       
 
 4.3 План запошљавања и обнове кадрова 
 

   2017.ГОД.  2018.ГОД.  2019.ГОД.  2020.ГОД.  2021.ГОД. 

ЗБОГ ПЛАНИРАНЕ 
ФЛУКТУАЦИЈЕ 

0 5 3 2 2 

ЗБОГ ОДЛАСКА У 
ПЕНЗИЈУ 

0 0 0 1 2 

ПЛАНИРАНО НОВО 
ЗАПОШ. ЗБОГ 
ПРОШИРЕЊА 
ДЕЛАТНОСТИ 

8 6 10 5 5 

УКУПАН БРОЈ 
ЗАПОСЛЕНИХ 

8 11 13 8 9 

 

 
 
   План запошљавања приказан је појединачно по годинама 
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5. Организација рада предузећа 
 
 
5.1 Унапеђење пословања и руковођења преедузећем     
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Организациона шема предузећа приказује организационе целине предузећа у складу са Правилником о 
организацији и систематизацији радних места у предузећу.  
Tренутна организација предузећа по секторима , службама погонима и одељењима пружа оптималан оквр за 
организацију пословања и руковођења предузећем.  
Један од стратешких циљева предузећа јесте да од стране града добије ингеренције над јавним осветљењем 
у осталих седам  градских општина. Због тога је неопходно организационо успоставити још један погон у 
оквиру Сектора техничких послова који ће омогућити да се покрије целокупан простор свих градских  
У оквиру плана инвестиција планирана су средства за изграднју погона на локацији општине Барајево. 
У оквиру погона биће изграђен и потребан магацински простор и простор за одржавање возног парка. 
 
У циљу унапређења пословања и унапређења управљачких процеса предузеће је отпочело  имплементацију 
Система Финансијског управљања и контроле (ФУК). 
Правни основ за обавезу увођења система  финансијског управљања и контроле је: 
- Закон о буџетском систему, члан 81. – ФУК 
- Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање 
о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (Сл.гл. 99/2011 и 106/2013) 
- Стратегија празвоја ИФКЈ (Интерна финансијска контрола у јавном сектору) – као усвојена дугорочна 
политика Владе Републике Србије. ИФКЈ је термин и концепт који је развила Европска комисија са циљем да 
пружи помоћ у примени развијених система контроле у процесу придруживања Републике Србије ЕУ. 
  
Увођење адекватног система Финансијског управљања и контроле треба да омогући да се кроз управљање 
ризицима, у разумној мери пружи уверавање да се постојећом организационом структуром обезбеђује да се 
буџетска и друга средства планирају, извршавају и чувају на исправан, етички, економичан, ефективан и 
ефикасан начин. 
 Да би се испунили ови захтеви, неопходно је у свим секторима/службама/одељењима успоставити 
контролно окружење, које спроводе руководиоци као и сви запослени, како би се обезбедило добро 
управљање пословима, чување средстава и остваривање циљева предузећа. 
 Планом спровођења и развоја система ФУК потребно је обавити следеће активности: 
 

- Пописивање главних процеса и опис активности у њима, 
- Сачињавање мапе пословних процеса 
- Израда дијаграма тока и ревизорске трагове (документовани ток) 
- Утврђивање ризика на нивоу свих пословних процеса, процена ризика, рангирање, припрема 

одговора на ризике и успостављање контроле над ризицима (управљање ризицима), 
Убрзавање процеса имплементације ефикасног система Финансијског управљања и контероле  у омогућиће 
већ инплементиран Интегрисани систем менаџмента, који је уведен 2015.године.  
IMS систем уведен је због испуњавања стандарда ISO 9001 :2008 и ISO 14008 :2004 за које је предузеће 
добило сертификат. 
 
 
 5.2 Стандардизовање процедура и  унапређење извештавања менаџмента предузећа и оснивача 
 
Увођење система Финансијског управљња и контроле у који ће бити у потпуности инкорпориран постојећи 
систем Интегрисаног система менаџмента, омогућиће преиспитивање и увођење нових стандардизованих 
процедура у дефинисаним процесима.  
Тренутни ниво инплементације ФУК показују следећи подаци: 
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-Идентификовани су кључни финансијски ситеми и остали кључни пословни процеци. 
-Дефинисане су и инплементиране бројне процедуре чијом применом се ближе дефинишу и делегирају задаци, 
обавезе и одговорности. 
 
Имплементацијом  усвојених процедура успоставља се и систем интерне контроле, кроз процес самоконтроле, 
извештавања,надзора , дуплог потписа, елиминацијом могућности да исто лице доноси одлуку, извршава и 
контролише активности. Као и директном контролом лица задужених за контролу спровођења процедуре. 
 
-Дана 18.05.2016.године директор предузећа донео је Стратегију управљања ризицима. 
Стратегија управљања ризицима настоји да дефинише како да идентификујемо ризике, како да извршимо 
рангирање ризика и како да кроз процес управљања ризицима остваримо циљеве предузећа поштујући 
принципе економичности, ефикасности и ефективности. 
Увођење оваквог система управљања процесима, кроз идентификовање и контролу ризика  преставља 
процес сталног преиспитивања система који ће у континуитету доводити до унапређења пословања. 

 
          

 6. Инвестиције  
 

ред.број Назив инвестиционог улагања  2017 2018 2019 2020 2021 

1 Опрема за свечано осветљење 120,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

2 Изградња погонског објеката у Барајеву   0 100,000 100,000 0 0 

3 Инвестиције у погон Дедиње 28,000 0 12,000 18,000 0 

4 Набавка камиона с платфомом 12,000 24,000 36,000 36,000 48,000 

5 камион за одржавање ЈО у пешачким зонама  8,333 0 0 0 0 

6 Специјално воз. за одр. и инспекцију мост.  0 31,000 0 0 0 

7  Теренска возила                                                 0 6,000 4,000 6,000 2,000 

8 Путнички аутомобили 1,700 0 2,300 3,000 3,000 

9 Лиценцирани софтвер 4,000 3,000 2,000 3,000 3,000 

10 Рачунарска опрема - рачунари, делови за 
рачунаре, периферија 

1,200 800 1,000 1,000 1,000 

11 Опрема за рад на терену 800 1,000 1,200 1,000 1,000 

16 УКУПНО 176,033 225,800 218,500 128,000 118,000 

Вредности инвестиција приказане по годинама. 
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1. Стратешки правци развоја и унапређење основне делатности 
 
 
Основне функције ЈКП Јавно осветљење у оквиру поверене делатности су везане за стабилно и квалитетно 
задовољавање комуналне потребе грађана и других корисника на територији десет(бивших, тзв градских 
општина) града Београда. 
У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој  предузећа, треба у у што већој мери подредити 
унапређењу и развоју јавног осветљења , у правцу: 

- Повећања степена доступности услуге јавног осветљења. 
- Веће поузданости и стабилности јавног осветљења 
- Достизање стандарда јавног осветљења који су у примени у развијеним европским државама. 

 
 

1.1 Достигнути ниво развоја, показатељи и индикатори развоја јавног осветљења 
 
Показатељ                                           вредност 2016                                    јединица мере 

Укупан број становника у  
десет градских општина                                        1.280.000 становник 
  
број становника обухваћен услугом                     1.152.000                                            становник 
 
             Индикатор                                                                                                
Степен доступности услуге у односу на  
  укупан број становника 90% % 
 
 
             
              1.2 Циљеви и приоритети у развоју комуналне услуге јавног осветљења 
 
 Стратешки циљеви предузећа у периоду до 2027.године су: 
 

1. Увођење интегрисаног надзорно управљачког система  
2. Проширење делатности  предузећа на одржавање јавног осветљења у свим градским општинама 
3. Смањење потрошње енергије у мрежи јавног осветљења увођењем енергетски ефикасне опреме. 
4.  Уградња еколошки чисте опреме 
5. Улагање у људске ресурсе. 

 
Кључне активности потребне за достизање циљева и рокови за реализацију: 
 

1.Неопходно је увести Интегрисани система за надзор и управљање Системом јавног осветљења, који 
ће омогућити адекватне манипулације и контролу у мрежи, као што су дијагностика кварова, прецизна 
мерења и мониторинг. Увођење овог  система у пресудној мери допринеће постизању веће поузданости 
и стабилности јавног осветљења а тиме и подизања нивоа квалитета услуге.  У том циљу потребно је  
обезбедити средства за улагање у нову опрему и софтвер. У току је израда студије о изводљивости. . . 
.Процена вредности инвестиције је 600 милиона динара. 
 
. Рок за реализацију циља је 2025. год. 
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2. Предузеће тренутно обавља делатност на територији 10 градских општина.  Менаџмент предузећа 
сматра да би делатност предузећа требало проширити на осталих 7 општина града Београда. 
Проширење делатности ЈКП „Јавно осветљење“ омогућило би да се кроз примену већ усвојених нових 
технологија кроз адаптацију и унапређење модернизује  инсталација јавног осветљења у бившим 
приградским општинама. То би омогућило  уштеду у потрошњи електричне енергије, као и смањење 
загађења животне средине (кроз замену живиних извора светлости, као и свих извора светлости који у 
свом саставу имају удео овог елемента, новим еколошки чистим изворима.  
Дефинисање извора финансирања и других потребних елемената у детаљима, треба испланирати у 
оквиру краткорочнијих планова(срадњорочних и краткорочних). 
 

         .  Рок за реализацију  циља је крај 2019.године 
 
3. Основни енергетски циљ у систему јавног осветљења је смањење потрошње енергије у мрежи, 
применом енергетски ефикасне опреме. Реализацију овог циља предузеће ће остваривати заменом 
застареле опреме у постојећем  систему јавног осветљења као и при проширењу мреже. Осим уштеда 
у енергији нова опрема има и друге економске ефекте, као што су, дужи животни век, побољшање 
светлотехничких карактеристика осветљених површина и,смањење  трошкова одржавања. 
Потребна финансијска средства за остварење овог циља у нај већој мери могуће је обезбедити кроз 
смањење трошкова електричне енергије. 
 
4. Увођење европских стандарда у погледу заштите животне средине континуиран је процес који дужи 
временски период у оквиру вршења комуналне делатности  спроводи ЈКП“јавно осветљење“. У 
наредном периоду у процесу приступања Европској унији, очекује се отварање поглавља 27- Животна 
средина, што ће довести до оштријих захтева у погледу заштите животне средине. Појавиће се потреба 
за улагањем значајних финансијских средстава ради достизања републичких и европских циљева о 
заштити животне средине.  
У оквиру програма планске замене елемената јавног осветљења као и приликом унапређења и 
адаптације мреже јавног осветљења предузеће ће уграђивати компоненте које су без удела опасних 
елемената, отпорније на многе утицаје и  рециклабилне . 

          . Интенција је да се елиминише присуство живиних извора светлости, као и свих извора                 
светлости који у свом саставу имају удео овог елемента. У том циљу, натријумови извори високог 
притиска без живе су у предности над онима који нису тако номенклатурисани, што је обрађено  
студијом „Програм енергетске ефикасности: замена светиљки са живиним изворима светлости 
светиљкама са изворима натријум високог притиска који су без удела живе“, коју је израдило ЈКП 
„Јавно осветљење“, Београд. 
 

- Европска унија прописује дозвољене нивое емитовања светлосног флукса у атмосфери, у циљу 
смањења расипања светлости у простору. Уграђена опрема треба да сведе тзв. „светлосно загађење“ 
на најмању могућу меру, чиме ће се  такође, руководити  ЈКП „Јавно осветљење“, Београд приликом 
избора материјала. 
 
5.Улагање у људске ресурсе један је од примарних стратешких циљева предузећа, због потребе за 
очувањем једног од нај вреднијих ресурса са којима располаже предузеће, а то су људски ресурси. 
Предлог плана реализације кадровске политике предузећа састоји се од следећег: 
. планирање структуре и броја запослених 
. план запошљаваља и обнове кадрова 
. професионално усавршавање. 
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Планови у оквиру реализације овог циља детаљно су обрађени у оквиру поглавља 5 овог плана  
Пословне статегије и развоја предузећа. 
 
Стално настојање предузећа да реализује своје стратешке циљеве омогућиће предузећу континуирано 
унапређење квалитета комуналне услуге и одрживо пословање. 
 
Одрживо  пословање обезбедиће континуитет функционисања предузећа, кроз његов  раст и развој као 
природну тежњу сваког предузећа. 

 
              Планирани ниво развоја јавног осветљења, показатељи и индикатори на крају     
              2026.године. 
 
         .   Реализацију  претходних стратешких циљева  предузеће би проводило кроз константна унапређења   
              која би се мерила упоређивањем са достигнутим стандардима у развијеним земљама Европске унује. 

 
У наредном десетогодишњем периоду Систем јавног осветљења у складу са стратешким циљевима 
развијаће се у следећим оквирима: 

 
            
             Показатељ/ Индикатор                        до 2019                              до 2022                    до 2026 
     
            Укупан број становника на 
            територији Града Београда                   1.650.000                           1.670.000                   1.700.000 
 
             Број становника обухваћен                  1.485.000                           1.586.000                   1.700.000 
             услугом 
  
             Степен доступности услуге  на                 90%                                    95%                           100% 
             укупан број становника    
 
2. Ценовна политика 
 
    
  2.1 Методологија обрачуна цена услуге која се тренутно примењује обухвата следеће: 
 
 Саставни елементи који чине цену услуга су: 
 

- трошкови материјала – основног и споредног 
- трошкови директног рада  
- трошкови ангажовања возила 
- Општи трошкови. 

 
  Трошкова материјала  израчунавају се као производ утрошка материјала  и  последње набавне цене 

материјала по закљученим уговорима о јавним набавкама са добављачима. 
 За обрачун трошкова директног рада  на замени прегорелих сијалица, елемената светиљки и контроле 

паљења и гашења,  извођењу радова на постављању и демонтажи опреме за свечано осветљење града, 
извођењу радова на новим пројектима, примењује се вредност норма часа (НЧ). 



32 
 

 За обрачун трошкова Контролно командног центра узета је вредност норма часа (НЧ) за контролни 
командни центар. 

 За обрачун трошкова транспорта користи се следећи ценовник:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вредност норма часа на замени прегорелих сијалица, елемената светиљки и контроле паљења и гашења, као 
и извођењу радова на постављању и демонтажи опреме за свечано осветљење града одређена је на следећи 
начин: 
 

- У оквиру трошкова директног рада узете су у обзир бруто II зараде исплаћене у децембру 2015. године, 
за следеће категорије радника: електромонтери, возачи, бравари и физички радници. Ове зараде су 
пројектоване на период од 12 месеци. 

- Израчунат је укупан фонд расположивих радних сати на годишњем нивоу, за следеће категорије 
радника: електромонтери, возачи, бравари и физички радници. Укупан фонд радних сати је умањен за 
дане викенда (само за запослене који не раде викендом), годишње одморе, нерадне дане и паузе у 
току радног дана, како би се добило укупан ефективно расположиви фонд радних сати. 

- Пројектоване зараде су подељене са укупним ефективно расположивим фондом радних сати и 
добијена је вредност норма часа од 670 дин/НЧ. Вредност норма часа ће се мењати променом 
пројектованих зарада и ако дође до раста цена на мало, за раст цена на мало. 
 

             Вредност норма часа за обрачун трошкова Контролно командног центра одређена је на        
             следећи начин: 
 

- Узете су у обзир бруто II зараде за 6 запослених у контролно-командном центру (ККЦ), исплаћене у 
децембру 2015. године. Ове зараде су пројектоване на период од 12 месеци. 

- Израчунат је укупан фонд ефективно расположивих радних сати за 6 запослених у контролно-
командном центру на годишњем нивоу, односно за 365 дана, будући да ККЦ ради 365 дана у години. 

- Пројектоване зараде запослених у контролно-командном центру су подељене са укупним ефективно 
расположивим фондом радних сати и добијена је вредност норма часа од 480 дин/НЧ. . Вредност норма 

Тип возила 
Просечна цена 

ангажовања по часу 
(дин/ч.) 

Просечна цена по 
пређеном километру 

(дин./км)  

Хидраулична платформа са возачем 
до 12м 

1.900,00 80,00 

Хидраулична платформа са возачем 
висине 12м до 15м 

2.650,00 120,00 

Хидраулична платформа са возачем 
висине 15м, закључно са 24м 

3.450,00 165,00 

Дизалица – ХИАБ са возачем 2.800,00 150,00 
Камион путар са возачем 705,00 48,00 

Теретна возила 890,00 50,00 
Путничка возила 440,00 27,00 

Компресор 920,00 25,00 
Полуприколица 405,00 25,00 
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часа ће се мењати променом пројектованих зарада и ако дође до раста цена на мало, за раст цена на 
мало 

 
Цена транспорта израчуната је на следећи начин: 
 

- Узети су у обзир следеће врсте трошкова, пројектоване на годишњем нивоу: трошкови амортизације 
возног парка, трошкови горива, трошкови бруто II зарада руководиоца транспорта, пословођа 
транспорта, аутомеханичара и аутоелектричара, као и трошкови одржавања возила. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У оквиру  општих трошкова обухваћене су следеће врсте трошкова: зараде режије (управа, сектор за 
финансијске, правне и опште послове, сектор инжењеринг, сектор техничких послова без 
електромонтера, возача, бравара и физичких радника) и општи трошкови предузећа који обухватају 
накнаде зарада, трошкове амортизације основних средстава изузев возног парка, трошкове електричне 
енергије, трошкове режијског материјала и остале пословне расходе изузев трошкова закупа и 
трошкова одржавања возила. На режијске трошкове је додат пројектовани пословни добитак по 
Програму пословања за 2017. годину. Збирни износ режијских трошкова и пословног добитка је 
стављен у однос са трошковима директног рада и добијен  коефицијент општих трошкова од  2.91. 
планирано је да се овај коефицијент до 2026 године умањи до нивоа од 2.00 . 
Повећањем обима производње фиксни трошкови по јединици производа ће се умањити јер ће се 
распоредити на већи број јединица.  
Сагласност на измене ценовника даваће надлежан орган оснивача. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тип возила 
Просечна цена 

ангажовања по часу 
(дин/ч.) 

Просечна цена по 
пређеном километру 

(дин./км)  

Хидраулична платформа са возачем 
до 12м 

1.900,00 80,00 

Хидраулична платформа са возачем 
висине 12м до 15м 

2.650,00 120,00 

Хидраулична платформа са возачем 
висине 15м, закључно са 24м 

3.450,00 165,00 

Дизалица – ХИАБ са возачем 2.800,00 150,00 
Камион путар са возачем 705,00 48,00 

Теретна возила 890,00 50,00 
Путничка возила 440,00 27,00 

Компресор 920,00 25,00 
Полуприколица 405,00 25,00 
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3. Кадровска политика  
 
 
        3.1 Планирана  квалификациона  структура и број запослених по годинама 

   2017.ГОД.  2019.ГОД.  2022.ГОД.  2026.ГОД. 

ВИСОКА СТРУЧНА 
СПРЕМА 

40 44 46 51 

ВИША СТРУЧНА 
СПРЕМА 

15 15 13 12 

СРЕДЊА СТРУЧНА 
СПРЕМА 

44 46 48 53 

ВИСОКО 
КВАЛИФИКОВАНИ 

33 37 41 46 

КВАЛИФИКОВАНИ 39 45 49 55 

ПОЛУ 
КВАЛИФИКОВАНИ 

3 3 3 3 

укупан број 
запослених 

174 190 200 220 

 
 
Планирано је да предузеће 2019. године има укупно 190 запослених радника. 
                                               2022. године има укупно  200 запослених радника. 
                                               2026  године има укупно  220 запослених радника. 
 
Повећање броја запослених планира се због проширења делатности предузећа на седам градских општина у 
којима ЈКП“јавно осветљење“ тренутно не обавља Комуналну делатност одржавања јавног осветљења. 
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 3.2  Професионално усавршавање  
 
У складу са интерном процедуром „Људски ресурси“ Интегрисаног система менаџмента (IMS) запослени ће 
се упућивати на интерне и екстерне обуке. Сагласно процедури предузеће израђује годишње планове обуке. 
 Поред поменутог, предузеће ће периодично у зависности од потреба процеса рада, реализовати 
доквалификације запослених, као и едукацију запослених упућивањем на стручне семинаре, радионице, 
трибине итд. 
 
 3.3 План запошљавања и обнове кадрова 

 
   2017.ГОД. ДО 2019.ГОД. ДО 2022.ГОД. ДО 2026.ГОД. 

      

 ЗБОГ ПЛАНИРАНЕ 
ФЛУКТУАЦИЈЕ 

0 8 15 33 

 ЗБОГ ОДЛАСКА У 
ПЕНЗИЈУ 

0 0 6 22 

 ПЛАНИРАНО НОВО 
ЗАПОШ. ЗБОГ 
ПРОШИРЕЊА 
ДЕЛАТНОСТИ 

8 24 34 54 

 ПЛАНИРАН БРОЈ 
НОВОЗАПОСЛЕНИХ 

8 32 55 109 

 
 
Вредности  у табели приказане су кумулативно. 
 
-Планом запошљавања и обнове кадрова за период 2017-2026 год предвиђено је да предузеће запосли: 
- због флуктуације и одласка радника у пензију 55 радника 
-  због проширења делатности  54 радника. 
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4. Организација рада предузећа 
 
 
4.1 Унапређење пословања и руковођења предузећем     
             

 
Организациона шема предузећа приказује организационе целине предузећа у складу са Правилником о 
организацији и систематизацији радних места у предузећу.  
Tренутна организација предузећа по секторима , службама погонима и одељењима пружа оптималан оквр за 
организацију пословања и руковођења предузећем.  
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Један од стратешких циљева предузећа јесте да од стране града добије ингеренције над јавним осветљењем 
у осталих седам  градских општина. Због тога је неопходно организационо успоставити још један погон у 
оквиру Сектора техничких послова који ће омогућити да се покрије целокупан простор свих градских општина. 
 
У оквиру плана инвестиција планирана су средства за изграднју погона на локацији општине Барајево. 
У оквиру погона биће изграђен и потребан магацински простор и простор за одржавање возног парка. 
 
У циљу унапређења пословања и унапређења управљачких процеса предузеће је отпочело  имплементацију 
Система Финансијског управљања и контроле (ФУК). 
Правни основ за обавезу увођења система  финансијског управљања и контроле је: 
- Закон о буџетском систему, члан 81. – ФУК 
- Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање 
о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (Сл.гл. 99/2011 и 106/2013) 
- Стратегија празвоја ИФКЈ (Интерна финансијска контрола у јавном сектору) – као усвојена дугорочна 
политика Владе Републике Србије. ИФКЈ је термин и концепт који је развила Европска комисија са циљем да 
пружи помоћ у примени развијених система контроле у процесу придруживања Републике Србије ЕУ. 
  
Увођење адекватног система Финансијског управљања и контроле треба да омогући да се кроз управљање 
ризицима, у разумној мери пружи уверавање да се постојећом организационом структуром обезбеђује да се 
буџетска и друга средства планирају, извршавају и чувају на исправан, етички, економичан, ефективан и 
ефикасан начин. 
 Да би се испунили ови захтеви, неопходно је у свим секторима/службама/одељењима успоставити 
контролно окружење, које спроводе руководиоци као и сви запослени, како би се обезбедило добро 
управљање пословима, чување средстава и остваривање циљева предузећа. 
 Планом спровођења и развоја система ФУК потребно је обавити следеће активности: 
 

- Пописивање главних процеса и опис активности у њима, 
- Сачињавање мапе пословних процеса 
- Израда дијаграма тока и ревизорске трагове (документовани ток) 
- Утврђивање ризика на нивоу свих пословних процеса, процена ризика, рангирање, припрема 

одговора на ризике и успостављање контроле над ризицима (управљање ризицима), 
 

Убрзавање процеса имплементације ефикасног система Финансијског управљања и контероле  у омогућиће 
већ инплементиран Интегрисани систем менаџмента, који је уведен 2015.године.  
IMS систем уведен је због испуњавања стандарда ISO 9001 :2008 и ISO 14008 :2004 за које је предузеће 
добило сертификат. 
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 4.2 Стандардизованје процедура и  унапређење извештавања менаџмента предузећа и оснивача 
 
Увођење система Финансијског управљња и контроле у који ће бити у потпуности инкорпориран постојећи 
систем Интегрисаног система менаџмента, омогућиће преиспитивање и увођење нових стандардизованих 
процедура у дефинисаним процесима.  
Тренутни ниво инплементације ФУК показују следећи подаци: 
 
-Идентификовани су кључни финансијски ситеми и остали кључни пословни процеци. 
-Дефинисане су и инплементиране бројне процедуре чијом применом се ближе дефинишу и делегирају задаци, 
обавезе и одговорности. 
 
Имплементацијом  усвојених процедура успоставља се и систем интерне контроле, кроз процес самоконтроле, 
извештавања,надзора , дуплог потписа, елиминацијом могућности да исто лице доноси одлуку, извршава и 
контролише активности. Као и директном контролом лица задужених за контролу спровођења процедуре. 
 
 
-Дана 18.05.2016.године директор предузећа донео је Стратегију управљања ризицима. 
Стратегија управљања ризицима настоји да дефинише како да идентификујемо ризике, како да извршимо 
рангирање ризика и како да кроз процес управљања ризицима остваримо циљеве предузећа поштујући 
принципе економичности, ефикасности и ефективности. 
 
 
Увођење оваквог система управљања процесима, кроз идентификовање и контролу ризика  преставља 
процес сталног преиспитивања система који ће у континуитету доводити до унапређења пословања. 
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5.Инвестиције 
 

 
РЕД.БРОЈ НАЗИВ ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА  до 2019 до 2022 до 2026 

1 Опрема за свечано осветљење 240,000 480,000 720,000 

2 Изградња погонског објеката у Барајеву   200,000 200,000 200,000 

3 Инвестиције у погон Дедиње 40,000 58,000 70,000 

4 Набавка камиона с платфомом 72,000 200,000 360,000 

5 Специјално возило за одржавање  
и инспекцију мостова 

31,000 31,000 31,000 

6  Теренска возила                                                 10,000 20,000 30,000 

7 Путнички аутомобили 4,000 10,000 20,000 

8 Лиценцирани софтвер 9,000 18,000 30,000 

9 Рачунарска опрема - рачунари 3,000 6,000 10,000 

10 Опрема за рад на терену 3,000 6,000 10,000 

     

 
УКУПНО 612,000 1,029,000 1,481,000 

Вредности инвестиција приказане су кумулативно.План инвестиционих улагања ће бити остварен и 
динамички и вредносно, ако дође до остварења стратешких циљева предузећа, како је планирано. 
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 6. Пројекција прихода и расхода  и других показатеља успешности пословања ЈКП 
 
 

  

Вредности економских показатеља приказани су по годинама. 
  

ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 2017.ГОД. 2018.ГОД.  2019.ГОД.  2020.ГОД.  2021.ГОД. 

1 2  3  4 5 6 

Укупни приходи 1,059,000 1,500,000 1,750,000 2,000,000 2,200,000 

Укупни расходи 906,000 1,275,000 1,450,000 1,700,000 1,800,000 

Укупан број запослених 174 180 190 195 200 

Књиговодствена вредност капитала 907,581 1,127,136 1,231,261 1,380,011 1,618,011 

Вредност основних средстава 734,446 881,591 1,040,400 1,110,520 1,212,700 

Укупне обавезе по кредитима 0 0 0 0 0 

Укупна краткорочна потраживања 37,000 25,000 32,000 35,000 32,000 

Укупне краткорочне обавезе 111,510 90,000 90,000 
75,000 85,000 

Укупни трошкови радне снаге 233,155 242,200 280,000 
287,000 309,000 

Вредности економских показатеља приказани су појединачно по  годинама. 
 
 
 

ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ  2017.ГОД. 2019.ГОД. 2022.ГОД. 2026.ГОД 

1 2 3 4 5 

Укупни приходи 1,059,000 1,750,000 2,200,000 2,700,000 

Укупни расходи 906,000 1,450,000 1,760,000 2,100,000 

Укупан број запослених 174 190 200 220 

Књиговодствена вредност капитала 907,581 1,231,261 1,710,000 2,505,000 

Вредност основних средстава 734,446 1,040,400 1,350,000 1,870,000 

Укупне обавезе по кредитима 0 0 0 0 

Укупна краткорочна потраживања 37,000 32,000 35,000 40,000 

Укупне краткорочне обавезе 111,510 90,000 
65,000 60,000 

Укупни трошкови радне снаге 233,155 280,000 
294,737 324,211 
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Директор- Александар Цинцар-Попоски: Решење о именовању бр.112-587/18-С за период 08.10.2018. до 
08.10.2022. 
Председник НО-Александар Арсеновић: Решење о именовању бр.112-931/17-С за период 07.11.2017. до 
07.11.2021. 
Члан НО- Мирјана Ђурђевић: Решење о именовању бр.112-931/17-С за период 07.11.2017. до 07.11.2021. 
Члан НО- Душко Тарбук: решење о именовању бр.112-931/17-С за период 07.11.2017. до 07.11.2021. 
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2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018 ГОДИНИ 
 
ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

Физички обим активности у 2018 години по Програмима I (Одржавање јавног функционалног и декоративног осветљења) и II (Унапређење и адаптација 
јавног функционалног и декоративног осветљења) по процени биће раелизован у целости, вреносно исказано у износу од 1.388.000.000 динара. 
Физички обим активности према другим лицима биће  реализован у износу од 203.449.000,00 динара(планирано 221.449.000,00 динара. Изражено у 
процентима укупан обим планиране  активности биће реализован око 99%. 

        Прилог 1 
          

БИЛАНС СТАЊА  на дан 31.12.2018.___ 

          
        у 000 динара 

Група рачуна, 
рачун П О З И Ц И Ј А АОП 

План                     
31.12.2018. 

Реализација  
(процена)          
31.12.2018. 

  АКТИВА       

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001     

  Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 002 919,070 893,480 

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 003 4,288 3,500 

010 и део 019 1. Улагања у развој 004     
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011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 005 4,288 3,500 

013 и део 019 3. Гудвил 006     

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 007     

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 008     

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 009     

2 
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 
0016 + 0017 + 0018) 

010 914,782 889,980 

020, 021 и део 029 1. Земљиште 011 0 0 

022 и део 029 2. Грађевински објекти 012 281,551 281,550 

023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 614,801 590,000 

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 014     

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 015     

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 016 16,600 16,600 
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027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 017 1,830 1,830 

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 018     

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 019 0 0 

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 020     

032 и део 039 2. Основно стадо 021     

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 022     

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 023     

04. осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 
+ 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 

024 0 0 

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 025     

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 026     

042 и део 049 
3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности 
расположиве за продају 

027     

део 043, део 044 и 
део 049 

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 028     
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део 043, део 044 и 
део 049 

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 029     

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 030     

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 031     

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 032     

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 033     

5 
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 
0041) 

034 0 0 

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 035     

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 036     

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 037     

053 i deo 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 038     

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 039     

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 040     
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056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 041     

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042 1,686 1,686 

  Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 
0070) 

043 538,477 561,363 

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 044 216,500 211,500 

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 045 215,000 210,000 

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 046     

12 3. Готови производи 047     

13 4. Роба 048     

14 5. Стална средства намењена продаји 049     

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 050 1,500 1,500 

  II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 
0057 + 0058) 

051 22,477 53,000 

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 052     
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201 и део 209 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица 053     

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 054 5,000 5,000 

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 055     

204 и део 209 5. Купци у земљи 056 17,477 48,000 

205 и део 209 6. Купци у иностранству 057     

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 058     

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 059     

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060 15,000 10,000 

236 
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 061     

23 осим 236 и 237 
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 
0067) 062 0 0 

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица 063     

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица 064     
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232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 065   0 

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 066     

234, 235, 238 и део 
239 

5. Остали краткорочни финансијски пласмани 067     

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 068 192,500 192,500 

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 069 55,000 57,363 

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 070 37,000 37,000 

  Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 071 1,459,233 1,456,529 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072 345,716 345,716 

  ПАСИВА       

  
А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 
0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) 0401 1,336,183 1,337,479 

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 230,272 230,272 

300 1. Акцијски капитал 0403     
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301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404     

302 3. Улози 0405     

303 4. Државни капитал 0406 230,272 230,272 

304 5. Друштвени капитал 0407     

305 6. Задружни удели 0408     

306 7. Емисиона премија 0409     

309 8. Остали основни капитал 0410     

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411     

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412     

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413     

330 
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 0414     
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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     

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     

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 1,105,911 1,107,207 

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 746,689 746,689 

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 359,222 360,518 

  IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420     

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 0 0 

350 1. Губитак ранијих година 0422     

351 2. Губитак текуће године 0423     

  Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 12,350 12,350 
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40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 12,350 12,350 

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 10,350 10,350 

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430 2,000 2,000 

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431     

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 
0440) 

0432 0 0 

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     
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414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437     

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 21,000 21,000 

42 до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 89,700 85,700 

42 
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 
+ 0449) 0443 0 0 

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     
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424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449     

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450     

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 75,100 71,100 

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 100 100 

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 0455     

435 5. Добављачи у земљи 0456 75,000 71,000 

436 6. Добављачи у иностранству 0457     

439 7. Остале обавезе из пословања 0458     

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 11,500 11,500 

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 500 500 



54 
 

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 2,500 2,500 

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 100 100 

  
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 1,459,233 1,456,529 

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 345,716 345,716 

 
Пројектовани биланс стања је у кумулативно израженој вредности активе и пасиве приближно исти укупно планираној вредности. Разлика се јавља у структури 
пројектоване активе и пасиве.  

Пројектован је мањи износ сталне имовине  за 25.590  хиљаде РСД, јер је вршено мање улагање у односу на план инвестиција у 2018. год.  Такође је пројектован 
већи износ обртних средстава у односу на планирана средства за 22.886.000 дин. Промена се огледа у пројектованом већем износу купаца за 30.523.000 дин. 
Такође промена је и у повећању исказаних потраживања за више плаћен ПДВ, јер се у 4. кварталу планира већа набавка материјала, а услуге се пружају у 
грађевинарству, тако да се планира већи улазни од излазног ПДВ-а. 

Пројектоване промене у пасиви се огледају на позицијама капитала – нераспоређени добитак текуће године, јер је процењена добит већа од планиране. 
Пројектована је позитивна промена за 1.296 хиљаде РСД. Процењене обавезе према добављачима су мање од планираних за износ од 4.000.000,00 дин 
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Прилог 1a 

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018. 

          

        у 000 динара 

Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА AOП 
План 

01.01-31.12.208. 

Реализација  
(процена) 

01.01-31.12.2018. 

  
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

      

60 до 65, 
осим 62 и 63 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 1,688,800 1,670,800 

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002 0 0 

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     
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603 
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном 
тржишту 

1006     

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007     

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 1,388,000 1,370,000 

610 
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на 
домаћем тржишту 

1010     

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 1,177,000 1,170,000 

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 211,000 200,000 

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015     

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 300,000 300,000 

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 800 800 
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  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 1,265,025 1,245,500 

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019     

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 488,700 480,000 

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 15,100 14,000 

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 254,240 248,000 

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 330,785 330,000 

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 124,000 123,000 

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 1,500 1,500 
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55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 50,700 49,000 

  В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030 423,775 425,300 

  Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031     

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 205 205 

66, осим 
662, 663 и 

664 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033 100 100 

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034     

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035     

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1036     

669 4. Остали финансијски приходи 1037 100 100 

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 105 105 

663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039     

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 416 416 
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56, осим 
562, 563 и 

564 

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И 
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 

1041 101 101 

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 1 1 

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044     

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 100 100 

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 300 300 

563 и 564 
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047 15 15 

  Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048     

  Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049 211 211 

683 и 685 
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1050     

583 и 585 
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1051 150 150 

67 и 68, 
осим 683 и 

685 
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 200 200 



60 
 

57 и 58, 
осим 583 и 

585 
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 810 810 

  
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  
(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) 

1054 422,804 424,329 

  
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 110 110 

59-69 Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1057 300 300 

  Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) 1058 422,614 424,139 

  О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1059     

  П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК       

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 63,392 63,621 

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 0 0 

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062     

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063     
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  С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) 1064 359,222 360,518 

  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     
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      Прилог 1б 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године 

        

      у 000  динара 

ПОЗИЦИЈА АОП 

Износ 

План 2018. Реализација (процена)  2018. 

    1 2 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ       

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 1,695,247 1,593,200 

1. Продаја и примљени аванси 3002 1,557,167 1,455,000 

2. Примљене камате из пословних активности 3003 200 200 

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 137,880 138,000 

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 1,700,700 1,598,653 



63 
 

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 1,349,000 1,246,953 

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 256,000 256,000 

3. Плаћене камате 3008 400 400 

4. Порез на добитак 3009 59,800 59,800 

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 35,500 35,500 

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011     

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 5,453 5,453 

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА   
  

  

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013 0 0 

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 
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4. Примљене камате из активности инвестирања 3017 
  

  

5. Примљене дивиденде 3018 
  

  

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 345,300 345,300 

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020     

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и 
биолошких средстава 

3021 345,000 345,000 

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 300 300 

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023     

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024 345,300 345,300 

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА   
  

  

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025 300,000 300,000 

1. Увећање основног капитала 3026 
  

  

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 
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3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 
  

  

4. Остале дугорочне обавезе 3029 
  

  

5. Остале краткорочне обавезе 3030 300,000 300,000 

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 46,792 46,792 

1. Откуп сопствених акција и удела 3032     

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033     

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034     

4. Остале обавезе (одливи) 3035     

5. Финансијски лизинг 3036     

6. Исплаћене дивиденде 3037 46,792 46,792 

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 253,208 253,208 

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039     
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Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 1,995,247 1,893,200 

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 2,092,792 1,990,745 

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 3042     

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043 97,545 97,545 

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 290,045 290,045 

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045 
  

  

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046 
  

  

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 
– 3046) 

3047 192,500 192,500 

 
 

Пројекција токове готовине је урађена у складу са пројектованим променама у билансним позицијама. 
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3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
ЗНАЧАЈ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 
 
Значај ове комуналне услуге огледа се у приоритетној потреби да се обезбеди задовољавајући ниво осветљености на улицама, другим јавним 
површинама, парковима, школама, педшколским установама и осталим значајним локацијама. Програм се реализује кроз одржавање постојеће мреже 
јавног осветљења као и изградњом инсталација јавног осветљења у функцији осветљења нових саобраћајница, паркова, школа, и других простора. 
 
Јавно функционално осветљење у великој мери доприноси сигурности грађана у ноћним часовима. 
  
Поред јавног осветљења ова услуга обухвата и програм декоративног осветљења, које треба да на задовољавајући начин истакне декоративне 
елементе фасада, мостова, споменика, пејзажа као и да учини амбијент пријатнијим у ноћним часовима. 
На визуелну препознатљивост града између осталог у значајној мери утиче и његова ноћна слика. 
 
Током божићних и новогодишњих празника постоји потреба оплемењивања града постављањем свечаног осветљења у престоници. На опште 
задовољство употпуњује се празнична атмосфера, одевањем града у свечано рухо. Поред естетског момента значајно је истаћи велике индиректне 
економске ефекте које привреди града доноси, на овај начин улепшан град. 
 
1) ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
ЈКП „Јавно осветљење“ Београд, пружање услуга према граду остварује реализујући задатке дефинисане у два Програма рада,Програм I и Програм II) 
 
Детаљни захтеви од надлежног Секретаријата нису тренутно детаљно познати па су пројекције урађене на основу познатог и претпостављеног. 

 
Обим и вредност услуга које ће бити пружене Граду од стране предузећа у 2019. години процењен је на основу потреба за интензивним одржавањем јавног 
осветљења (планска систематска замена сијалица,појединачна замена сијалица, елемената јавног осветљења, хитних интервенција на замени стубова, друга 
фаза реконструкције јавног осветљења на ауто путу кроз Београд, Програм I – Одржавање јавног осветљења процењен је у износу од 608.333.333,33 
динара(без ПДВ-а). Пројекције програма I урађене су на основу искуства из претходних година, сагледавања стања мреже јавног осветљења,снимањем на 
терену, на основу просечног броја пријаве кварова у Кол центар ЈКП Јавно осветљења, контролом на терену утврђених рекламација које имамо у току године. 
Износ средстава је  опредељених у Буџету града Београда кроз раздел Секретаријата за финансије, за одржавање Јавног осветљења. 
. 
 
Кроз Програм I предузеће реализује и Постављање и демонтажу Опреме за свечано новогодишње и божићно осветљење. 
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Обим и вредност услуга које ће бити пружене граду по основу унапређења и адаптације јавног функционалног и декоративног осветљења процењен је на 
основу опредељења Градске управе да се  континуирано унапређује јавно осветљење у граду, а посебно на опредељењу за декоративним осветљењем фасада 
значајних зграда,мостова и других здања. Програм II – Унапређење и адаптација јавног осветљења процењен је у износу од 617.357.270,83  
динара(безПДВ-а). Што се тиче конкретних локација на којима ће бити урађени нови објекти ЈО и нове функционалне линије, то се мора дефинисати по 
захтевима надлежног Секретаријата, а на основу обраћања грађана, органа и инстутуција истом. Тек када Секретаријат за енергетику сажме и усклади 
наведене захтеве они се прослеђују на даљу одбраду ЈКП Јавно осветљење како би се утврдила вредност радова и количина материјала, те дефинисала 
могућност техничког извођења радова, заједно са предмерима и предрачунима за наведено. Овај програм могуће је мењати у оквиру одобрених средстава 
како би се на најбољи начин задовољиле потребе инсистуција и грађана за унапређењем и новим инсталацијама ЈО на територији 10 београдских централних 
општина.   
Значајни пројекти  који ће се кроз  Програм II  реализовати у 2019.години су: 
- Декоративно осветљења Бранковог  моста  
- Декоративног осветљења споменика Стефану Немањи 
- Декоративно осветљење фасада старог језгра Земуна.  

 
 
Планирано је и пружање услуга ОДС Београд, бивша“Електродистрибуција  Београд“ у износу од  120.000.000,00  динара(без ПДВ-а). Уговор са ОДС Београд је за 
обезбеђење јавног осветљења неопходан, јер је ЕПС власник претежног дела мреже јавног осветљења и одговоран за финансирање одржавања стубова, 
светиљки,ормана и других виталних делова јавног осветљења. Оквирни споразум потписан почетком 2018 године је финансијски потрошен и неопходно је 
потписивање новог уговора. 
             
 
За поједине услуге, у тренутку израде Програма пословања није могуће дати податке о физичком обиму, те је стога структура услуга које генеришу приход приказана  
вредносно. 
Не очекују се битне промене у пословном окружењу, као ни битно повећање цена материјала, будући да предузеће за набавку материјала спроводи јавне набавке, 
путем којих се остварују ниже цене него на отвореном тржишту. Поређење са конкуренцијом није могуће, будући да предузеће има искључивво право обављања 
делатности на територији Београда. 

 
Предузеће  располаже  завидним  ресурсима у погледу објеката, опреме, информационих технологија као и обученим кадровима за реализацију планираних 
радова. 
Технички сектор предузећа посао на одржавању и унапређењу јавног осветљења у 10 градских општина за које је предузеће задужено организационо реализује 
преко три погона: погон дедиње, погон центар и погон Земун.  
Сва три погона располажу магацинским простором за смештај потребног мареријала. 
Од опреме за обављање основне делатности, предузеће располаже са 27 хидрауличне платформе, 3 хидрауличне дизалице, 12 теретних возила, две приколице 
за превоз стубова, три приколице за обезбеђење радова, специјално возило за одржавање и инспекцију мостова. 
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Ипак, велики обим послова планиран за  2019. годину, као и у пројекцији планова за наредне године захтева значајна инвестициона улагања планирана у програму 
инвестиција за 2019.годину. Набавка ће се финансирати из сопствених извора предузећа, без задуживања. 

 
 

 
       Напомена:  
       -Предузеће је у 2015, 2016,2017 и 2018 години поштовало Одлуку Скупштине   
       Града Београда о максималном броју запослених на неодређено време у систему      
       локалне самоуправе града Београда  за 2015 ггодину бр.11-71/16-С од  
       08.02.2016.године. 
         
        До новог запошљавања на неодређено време ће доћи уколико то буде дозвољавала одлука    
        оснивача о максималном броју запослених на неодређено време. 
 
        -Сагласно члану 60 Закона о јавним предузећима, предузеће не планира да у  
         току 2019 године ради измене и допуне Програма пословања. 
        -До евентуалне измене и допуне Програма пословања за 2019. годину може         
         доћи из стратешких разлога  због захтева  оснивача за услугама преузећа које    
          у овом тренутку нису познате. 
 
 
 
Мрежа јавног (функционалног, декоративног и свечаног) осветљења треба да обезбеди захтевани ниво осветљености јавних површина, на 
прихватљив начин истакне декоративне елементе фасада, мостова, споменика, пејзажа, итд, као и да учини амбијент пријатнијим у ноћним часовима. 
Имајући у виду мултидисциплинарност ове области, неопходно је обједињавање више разнородних захтева, односно   стратешких, оперативних, 
енергетских, технолошких и еколошких циљева. 
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Стратешки циљеви 
 
Тренутни модел финансирања Предузећа подразумева доношење буџета града Београда за наредну годину и на основу тога закључивање уговора 
између Предузећа и Града ради реализације Програма I - Одржавање јавног (функционалног и декоративног) осветљења и Програма II - Адаптација 
и унапређење јавног функционалног и декоративног осветљења. 
 
 Менаџмент предузећа је, у сарадњи са надлежним Секретаријатом за енергетику, иницирао неколико стратешких пројеката, који ће уколико дође до 
реализације, у наредним годинама  значајно унапредити пословање Предузећа, с једне стране, и растеретити градски буџет, с друге стране. 
 
Поменути пројекти односе се на следеће: 
 

- Нова Одлука о јавном осветљењу – Важећа Одлука о јавној расвети из 1989. године, донета је у периоду када Јавно комунално предузеће 
„Јавно осветљење“ Београд није постојало као посебно предузеће и самим тим се у истој и не помиње. Сходно томе, важећом одлуком нису 
дефинисане ингеренције предузећа у овој делатности, услед чега се дешава да се одређени делови мреже јавног осветљења изграђене од 
стране трећих лица не предају на одржавање или делове мреже граде трећа лица без одговарајућих стручних сагласности, што може угрозити 
рад целе мреже. 

-  Сачињен је предлог нове Одлуке и у току је усаглашавање са законским оквирима.  да ЈКП „Јавно осветљење“ Београд добије право 
управљања над објекатима и инсталацијама јавног осветљења на подручју градских општина на којима обавља комуналну делатност 
одржавања јавног осветљења у складу са Статутом града Београда, чиме би се омогућио несметан приступ објектима и инсталацијама јавног 
осветљења, ради могућности хитног реаговања у ситуацијама угрожене безбедности грађана и имовине, без тражења неопходних сагласности 
за извођење радова од стране „ОДС Београд  као тренутно претежног власника инсталација јавног осветљења. 

- Решење проблема стабилних извора финансирања за неке кључне елементе јавног осветљења(одржавање стубова, светиљки,ормана као и 
њихова системска замена). Овај део елемената до почетка 2017. године финансирала је ОДС Београд као власник мреже. 2017. године ОДС 
Београд је избегао потписивање уговора за финансирање одржавања наведених елемената мреже.  
Предузеће је уз крајње напоре успевало да обезбеди Јавно осветљење, што у 2018 години неће моћи без решења овог проблема. 

 
-  Одлуком града о разврставању имовине у јавно комуналним предузећима, планирано је да се стубови и друга  целокупна инсталација  јавног 

функционално и декоративно осветљење на територији града Београда разврста у групу: Имовина од општег значаја и у општој употреби. То 
ће створити основ да ЈКП „Јавно осветљење“ добије право и преузме обавезу управљања целокупном мрежом јавног осветљења. 
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- Предузеће тренутно обавља делатност на територији 10 градских општина. Након доношења и измене одговарајућих аката, приступило би се 
реализацији пројеката јавно – приватног партнерства у области јавног осветљења на територији бивших приградских општина, на којима ЈКП 
„Јавно осветљење“ Београд за сада нема искључиве ингеренције на одржавању инсталација јавног осветљења (укупан број бивших 
проградских општина је 7). Ефекти реализације пројеката јавно – приватног партнерства првенствено би се огледали у модернизацији 
постојећих и изградњи нових инсталација јавног осветљења у бившим приградским општинама, уштеди у потрошњи електричне енергије, као 
и смањењу загађења животне средине (кроз замену живиних извора светлости, као и свих извора светлости који у свом саставу имају удео 
овог елемента, изворима без удела живе). 
 

- Увођење накнаде за комуналну услугу обезбеђивања јавног осветљења - У складу са Законом о комуналним делатностима, иницирана је 
измена постојећег модела финансирања (финансирање из буџета града Београда) у правцу увођења наплате накнаде за комуналну услугу 
обезбеђивања јавног осветљења и утрошак електричне енергије за јавно осветљење. 
 

-  Накнада би се наплаћивала од крајњих корисника, тј. грађана и правних лица, чиме би се делимично или у целини растеретио градски буџет. 
Тренутно је у току тражење решења по питању адекватног модела наплате. 
 
 

Оперативни циљеви 
За 2019. годину планирани су укупни приходи у износу од 1.347.895 хиљадa динара, укупни расходи у износу од 1.320.185 хиљада динара и нето 
добитак у висини од 27.710 хиљада динара. 
 
У 2018. години Предузеће је остварило значајнo повећање нивоа прихода, уз задржавање приближно истог броја запослених радника  у односу на 
2017. годину и тако успело да повећа продуктивност рада за око 16%.     
 
Задржавањем трошкова  зарада и осталих личних расхода на приближно истом нивоу и рационализацијом свих врста трошкова у 2018. години  сви 
финансијски  индикатори  пословања показују висок  раст. У 2019 години предузеће   планира  тренд успешности пословања. Кроз програм одржавања 
јавног осветљења као и кроз програм   нових инвестиција на изградњи и адаптацији елемената мреже јавног осветљења, Предузеће планира да у 
2019. години, по налогу и уз претходно прибављене сагласности надлежног секретаријата, угради следеће количине основног материјала. 
 
Сијалице ……………………………………32.000 комада 
Стубови ……….......………………………......1500 комада 
Светиљке ……………..…………………….1.600 комада 
Бетонски стубови...........................................6500комада 
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Ормани ………………………………........……25 комада 
Каблови ……………………………………73.000 метара. 
 
Осим тога, планирано је закључивање уговора са „ЕПС дистрибуција“ д.о.о., Беорад – ОДС (бивша „Електродистрибуција Београд“ д.о.о., Београд - 
ЕДБ) о извођењу радова на одржавању јавног осветљења (мреже јавног осветљења у власништву „ЕПС дистрибуција“ д.о.о., Беорад) у износу од 
120милиона динара (без ПДВ-а). 
 Такође, Предузеће планира да наступа као понуђач на евентуалним тендерима трећих лица. Будући да су у питању профитабилни пројекти, њиховом 
реализацијом повећала би се укупна добит предузећа. 
 
 
 
 
Енергетски циљеви 
 
Основни енергетски циљ у систему јавног осветљења је смањење потрошње енергије у мрежи, применом енергетски ефикасне и еколошки чисте 
опреме, која има дужи животни век. На тај начин, побољшавају се светлотехничке карактеристике осветљених површина, смањује се емисија СО2 и 
других гасова стаклене баште, смањују се трошкови одржавања. 
 
Један од приоритета су и прецизна мерења, која би омогућавала дијагностику кварова, мониторинг и ваљано управљање инсталацијом. У том смислу, 
потребно је предузети мере које воде ка дезинтеграцији од електродистрибутивног система града Београда. Такође, неопходно је континуирано 
унапређење контролно-командног центра. 
 
Технолошки и еколошки циљеви 
 
Постојећа опрема у оквиру система јавног осветљења условљава технолошка ограничења у случајевима доградње, реконструкције и санације мреже. 
У току последње деценије, техника осветљења је доживела значајан прогрес када је у питању технологија израде компоненти, које су без удела 
опасних елемената, отпорније на многе утицаје, рециклабилне и дужег животног века. 
 
Важна је и адекватна примена „зелених“ технологија, тј. еколошки чистих производа, у циљу очувања животне средине. Интенција је минимизирати 
присуство живиних извора светлости, као и свих извора светлости који у свом саставу имају удео овог елемента. У том циљу, натријумови извори 
високог притиска без живе су у предности над онима који нису тако номенклатурисани, што је обрађено студијом „Програм енергетске ефикасности: 
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замена светиљки са живиним изворима светлости светиљкама са изворима натријум високог притиска који су без удела живе“, коју је израдило 
ЈКП „Јавно осветљење“, Београд. 
 
Европска унија прописује дозвољене нивое емитовања светлосног флукса у атмосфери, у циљу смањења расипања светлости у простору. Уграђена 
опрема треба да сведе тзв. „светлосно загађење“ на најмању могућу меру, чиме се руководи и ЈКП „Јавно осветљење“, Београд приликом избора 
материјала. 
 
Задате циљеве је могуће остварити модернизацијом опреме и механизације, континуираном едукацијом стручних кадрова, имплементацијом система 
за надзор и управљањем који ће омогућити адекватне манипулације и контролу у мрежи. У том циљу за 2017. годину планирана су значајна улагања 
у нову опрему и софтвер. 
 
 
 
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 
 
Унапређење корпоративног управљања 
Менаџмент предузећа планира да у 2019 години интензивира имплемензацију система финансијског управљања и контроле, које ће кроз примену 
стратегије управљања ризицима унапредити праксу корпоративног управљања и тиме довести до бољих пословних резултата. 
 
Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима. Ови ризици укључују тржишни ризик (ризик од промене девизних курсева), 
кредитни ризик и ризик ликвидности. Предузеће не користи деривативне финансијске инструменте, нити друге облике обезбеђења од ових ризика 
како би избегло утицај финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано 
тржиште таквих инструмената у Републици Србији. 
 
Предузеће је такође изложено утицају следећих врста ризика: ризика изложености Предузећа, оперативних ризика, законских/регулаторних ризика, 
екстерних ризика, технолошких ризика, ризика људских ресурса. 
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1. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ 
 

1. Управљање ризиком капитала 
 
Опис ризика: 

Циљеви Предузећа у погледу управљања капиталом су: 
- да обезбеди могућност дугорочног наставка пословања уз обезбеђење приноса оснивачу и користи другим заинтересованим странама 

и 
- да обезбеди јаку капиталну основу као подршку даљем развоју пословања Предузећа. 

 
Решавање ризика: 

Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Предузећа. Руководство разматра капитални ризик, на основама уверења да ће 
Предузеће бити у могућности да одржи принцип сталности пословања, истовремено максимизирајући повећање профита за оснивача. Структура 
капитала Предузећа састоји се од капитала оснивача и нераспоређеног добитка.  

 
 
 
 
2. Тржишни ризик 
 
Тржишни ризик је ризик да ће фер вредност или очекивани будући готовински токови финансијских инструмената флуктуирати, услед промена 
тржишних варијабли као што су каматне стопе и девизни курсеви. 

 
2.1. Ризик од промена девизних курсева 
 
Опис ризика: 
Девизни ризик је ризик да ће доћи до промене вредности финансијских инструмената и негативних ефеката на финансијски резултат и капитал 
Предузећа услед промена девизног курса. Ризик од промена девизних курсева испољава утицај на позицији финансијских инструмената, које су 
изражене у валути која није функционална (извештајна) и по природи су монетарне.  
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Решавање ризика: 
У свом пословању Предузеће је у мањој мери изложено финансијским ризицима од промена курсева страних валута. Средства Предузећа која 
се држе у страној валути обухватају готовину на девизном рачуну и улагања у државне обвезнице. Ова средства нису материјално значајна. С 
друге стране, обавезе Предузећа у страној валути односе се на финансијске обавезе за набавку камиона. Уговори Предузећа са купцима и 
добављачима закључују се у динарима. 

 
2.2. Ризик од промена каматних стопа 
 
Опис ризика: 
Каматни ризик је ризик од настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Предузећа услед промена каматних стопа. Ризик 
промене каматних стопа јавља се услед могућности да промене у каматним стопама могу утицати на будуће новчане токове или на фер вредност 
финансијских инструмената. 
 
Решавање ризика: 

       Значајније финансијске обавезе предузећа уговарају се путем јавних набавки, уз навођење услова кредита од стране Предузећа. 
 
3. Кредитни ризик  
 
Опис ризика: 

       Кредитни ризик се односи на ризик да друга уговорна страна не изврши своје уговорене обавезе, што би као резултат имало губитак за Предузеће.  
        Потраживања Предузећа од купаца нису обезбеђена банкарским гаранцијама или другим инструментима обезбеђења.  

Преко 90% потраживања од купаца односи се на два купца: Град Београд – Секретаријат за енергетику и „ЕПС дистрибуција“ д.о.о., Беорад.     
Наплата потраживања Предузећа зависи од расположивог буџета града Београда и ПД „Електродистрибуција“. 
 
Решавање ризика: 
Обезбеђивање неопходних средстава од стране Града за редовно обављање делатности врши се према усаглашеним потребним „квотама“. ПД 
„Електродистрибуција Београд“ измирује своје обавезе на време, са евентуалним кашњењем до два месеца. 
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4. Ризик ликвидности  
 
Опис ризика: 
Руководство Предузећа је одговорно за управљање финансијским средствима и ризиком ликвидности. Предузеће управља ликвидношћу тако 
што одржава потребан ниво новчаних резерви и осталих ангажованих средстава, праћењем планираних и остварених токова готовине и рокова 
доспећа финансијских средстава и обавеза. 
Прилив средстава од наплате пораживања Предузећа у највећој мери зависи од расположивог буџета Града Београда и „ЕПС дистрибуција“ 
д.о.о., Беорад. 
Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011), обезбеђивање јавног осветљења (одржавање, адаптација и 
унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене) је дефинисано као 
комунална делатност која је, као и све друге комуналне делатности, делатност од општег интереса. У члану 24. истог закона, дефинисано је да 
се комуналне делатности код којих се крајњи корисник не може утврдити, финансирају из буџета локалне самоуправе односно комуналне накнаде.  
Чланом 27. одређено је да ће се наплата накнаде која се односи на делатност одржавања јавног осветљења вршити преко предузећа за 
дистрибуцију електричне енергије, на начин утврђен актом јединице локалне самоуправе и уговором који јединица локалне самоуправе закључи 
са тим предузећем. Како још увек није почела наплата накнаде која се односи на делатност одржавања јавног осветљења на наведени начин, 
финансирање се још увек врши преко Секретаријата за енергетик 
Рокови доспећа обавеза из пословања су краткорочни и преостали рок плаћања износи највише до 45 дана базирано на захтевима Закона о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/2012). 
 
Решавање ризика: 
Обезбеђивање неопходних средстава од стране Града за редовно обављање делатности врши се према усаглашеним потребним „квотама“. ПД 
„Електродистрибуција Београд“ измирује своје обавезе на време, са евентуалним кашњењем до два месеца. 

 
 

2. РИЗИЦИ ИЗЛОЖЕНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Опис ризика: 
Ризици изложености Предузећа обухватају ризике изложености Предузећа према једном лицу или према групи повезаних лица, као и ризике 
изложености Предузећа према повезаним лицима. 
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Решавање ризика: 
Будући да је у највећој мери Предузеће зависно од буџета Града, обезбеђивање неопходних средстава од стране Града за редовно обављање 
делатности врши се према усаглашеним потребним „квотама“. 

 
3. ОПЕРАТИВНИ РИЗИЦИ 

 
Оперативни ризик је ризик да ће доћи до губитка који би проистекао из пада система, људских грешака, проневера или непредвидивих екстерних 
догађаја. Кад контроле престану да функционишу, оперативни ризик може да наруши углед Предузећа, може имати законске последице или 
условити настанак финансијских губитака. 
Предузеће не може да елиминише све оперативне ризике, али увођењем ригорозног контролног оквира и надгледањем и одговарањем на 
потенцијалне ризике, Предузеће је у могућности да управља овим ризицима. Улога процеса управљања оперативним ризицима је да 
идентификује, процени, контролише и смањи могућност настанка и утицај оперативних ризика и губитака. Контрола укључује ефективну поделу 
дужности, приступ, овлашћење и усаглашавање процедура, обуку особља и процес надгледања. 
Оперативни ризици својствени делатности Предузећа обухватају следеће врсте ризика: рад на висини, рад у близини инсталација под напоном, 
рад за време временских непогода, дотрајалост опреме – ризик од превисоког напона додира, дотрајалост опреме - стубови, лире, светиљке, 
дотрајалост опреме – сијалице, неадекватно осветљавање објеката. 

 
1. Рад на висини 
 
Опис ризика:  

       Пад са висине представља једну од елементарних опасности по здравље и живот радника. 
 
Решавање ризика:  
Употреба прописане опреме за рад на висини (сигурносни појас, заштитни шлем, и др.), као и обавезни периодични лекарски прегледи у циљу 
утврђивања оспособљености радника за рад на висини. 

 
2. Рад у близини инсталација под напоном 
 
Опис ризика:  

        У случају додира инсталација под напоном директно се угрожава живот радника. 
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Решавање ризика:  
Строга примена правилника, прописа и стандарда, стручна оспособљеност радника (и периодична контрола стручне оспособљености радника), 
као и употреба адекватне заштитне опреме (изолационе рукавице, заштитни шлемови, ХТЗ гумена обућа). 

 
3. Рад за време временских непогода 
 
Опис ризика:  
Делатност одржавања система јавног осветљења обавља се 365 дана у години, 24 сата дневно. Дакле, интервенције се обављају у свим могућим 
временским условима (екстремно високе и екстремно ниске температуре, киша, снег, олујни ветар). 
 
 
Решавање ризика:  
Коришћење адекватне ХТЗ опреме (радна одела, заштитни шлемови, заштитне кабанице, заштитне рукавице, заштитна обућа), висока обученост 
и дугогодишње искуство радника у раду у свим могућим временским условима. 

 
4. Дотрајалост опреме - ризик од превисоког напона додира 
 
Опис ризика:  
Услед дугог коришћења опреме могућ је губитак адекватног споја у инсталацији „нулованог“ система заштите. Из истих разлога долази до 
смањења отпора изолације електричних инсталација према маси. Уколико се поменути случајеви суперпонирају, могућа је појава превисоког 
напона додира, чиме су директно угрожени живот и здравље грађана. 
 
Решавање ризика: 
Редовна контрола исправности електроинсталација (мерење отпора петље квара) и свих спојева на којима се остварује ефикасно уземљење, 
као и термовизијска контрола свих спојева у електроинсталацијама. 

 
5. Дотрајалост опреме - стубови, лире, светиљке 
 
Опис ризика:  

       Услед дотрајалости опреме може доћи до лома и пада делова опреме са висине, што представља ризик за безбедност грађана. 
 
Решавање ризика:  
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Редовна контрола исправности електроинсталација (мерење отпора петље квара) и свих спојева на којима се остварује ефикасно уземљење, 
као и термовизијска контрола свих спојева у електроинсталацијама. 

 
6. Дотрајалост опреме - сијалице 
 
Опис ризика:  
Главни узрочници мрачних улица су дотрајале сијалице, а средства за њихову замену су недовољна. У слабо осветљеним улицама угрожена је 
безбедност грађана. 
 
Решавање ризика:  

       У складу са могућностима, врше се системске замене дотрајалих сијалица дуж читавих улица. 
 

7. Неадекватно осветљавање објеката 
 
Опис ризика:  
С обзиром да осветљавање објеката значајно утиче на ноћну слику града, неадекватно осветљени објекти умањују значај самих објеката и 
деградирају непосредну околину, а тиме утичу на смањење квалитета живота грађана. 
 
Решавање ризика:  
Најбољи приступ осветљењу објекта узима у обзир архитектуру самог објекта. Кључ адекватног осветљења је квалитет, а не нужно висока 
осветљеност. Употребом нове, ефикасније и технолошки напредније опреме осветљавају се објекти који имају историјску, архитектонску или 
уметничку вредност. 
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4. ЗАКОНСКИ/РЕГУЛАТОРНИ РИЗИЦИ 
 

 
1. Утврђивање исључивог права обављања делатности 
 
Опис ризика:  
Према важећем Закону о јавним набавкама, искључиво право је право на основу којег одређено лице једино може обављати одређену делатност 
на одређеном географском подручју, а које је додељено или произилази из закона, посебног прописа или појединачног акта, односно уговора или 
споразума, који је донела, односно закључила Република Србија, територијална аутономија или локална самоуправа. Са лицима или 
организацијама које се у смислу Закона о јавним набавкама сматрају наручиоцем и које су носиоци искључиовог права на обављање делатности 
која је предмет јавне набавке, директно се закључује уговор с тим да Влада Републике Србије утврђује списак таквих наручилаца и објављује га 
у „Службеном гласнику Републике Србије“ и Порталу јавних набавки. 
У оснивачком акту Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење“ Београд, наведено је следеће: „Предузеће обавља комуналну делатност 
обезбеђивања јавног осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се 
осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене и то: 43.21 – Постављање електричних инсталација. Предузеће обавља наведену 
комуналну делатност као делатност од општег интереса у смислу одредаба Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац 
искључивог права за обављање те делатности.“ Међутим, с обзиром да списак наручилаца који су носиоци искључивих права још увек није 
утврђен и објављен, Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“ Београд још увек учествује на јавним тендерима у одређеним случајевима 
како би добило уговор о одржавању инсталација јавног осветљења на одређеним деловима територије града Београда. 
 
Решавање ризика:  
Утврђивањем списка наручилаца са искључивим правима обављања делатности, општине града Београда на чијем конзумном подручју Јавно 
комунално предузеће „Јавно осветљење“ Београд није одржавало инсталације јавног осветљења биће у могућности да директно закључе уговор 
о одржавању наведених инсталација. 

 
2. Усвајање градске Одлуке о јавном осветљењу 
 
Опис ризика: 
Важећа Одлука о јавној расвети из 1989. године, донета је у периоду када Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“ Београд није постојало 
као посебно предузеће и самим тим се у истој и не помиње. Сходно томе, важећом одлуком нису дефинисане ингеренције предузећа у овој 
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делатности услед чега се дешава да се одређени делови изграђене мреже јавног осветљења не предају на одржавање или се делови мреже 
граде без одговарајућих стручних сагласности што може угрозити рад целе мреже. 
 
 
 
Решавање ризика: 
Усвајањем нове Одлуке о јавном осветљењу, јасно би се дефинисале ингеренције Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење“ Београд као 
предузећа које обавља комуналну делатност обезбеђивања јавног осветљења као делатност од општег интереса. 

 
 

3. Власништво над елементима мреже јавног осветљења 
 
Опис ризика: 
Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“ Београд није власник елемената јавног осветљења (светиљки, стубова, сијалица, каблова итд.), 
што представља лимитирајући фактор у ситуацијама када су неопходне интервенције на мрежи јер је неопходна сагласност власника односно 
„ОДС“ Беорад. Без сагласности односно налога, није могуће извршити поправке кварова на мрежи. 

 
Решавање ризика: 
Доделом права управљања  предузећу над елементима јавног осветљења, омогућило би се брже, лакше и ефикасније одржавање као и 
управљање инсталацијама јавног осветљења. 

 
5. ЕКСТЕРНИ РИЗИЦИ 

 
1. Управљање системом јавног осветљења коришћењем МТК сигнала 
 
Опис ризика:  
Услед проблема са напонским приликама у високонапонском електроенергетском систему или услед проблема са самим МТК предајницима, који 
су инсталирани у трансформаторским станицама „ЕПС дистрибуција“ д.о.о., Беорад, неретко се дешава да МТК сигнал не побуди МТК пријемнике 
у разводним орманима јавног осветљења. У том случају јавно осветљење се у појединим деловима града не укључи или не искључи у тачно 
пројектовано време. 
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Решавање ризика:  
Уколико и после више понављања команди за укључење/искључење импулс не побуди МТК пријемнике, дежурне екипе Јавног комуналног 
предузећа „Јавно оветљење“ Београд, ручно тј. на лицу места у разводном орману (разводним орманима) укључују/искључују инсталације јавног 
осветљења. Међутим, са технолошке тачке гледишта, коришћење система МТК је превазиђено. Увођење и примена модерног система даљинског 
надзора и управљања у јавном осветљењу један је од приоритетних циљева у даљем развоју предузећа. 

 
2. Зависност од дистрибутивног електроенергетског система 
 
Опис ризика: 
Мрежа јавног осветљења града Београда се напаја са електродистрибутивног система. Уколико електродистрибутивни систем није у могућности 
да испоручи електричну енергију, Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“ Београд не може да обезбеди основну функцију – обезбеђење 
јавног осветљење. 

 
 

6. ТЕХНОЛОШКИ РИЗИЦИ 
 

1. Манипулисање опремом која садржи отровне материје (жива) 
 
Опис ризика:  
Деценијама су у јавном осветљењу најчешће били коришћени живини извори светлости. Данас жива има статус „отровног материјала“, па је њена 
употреба веома ризична услед чега је неопходна замена ових извора светлости другим, прихватљивијим. 
 
Решавање ризика:  
Кроз системску замену извора светлости који садрже одређен проценат живе, врши се елиминација извесне количине овог елемента. У 
централним градским општинама и на Новом Београду готово да више нема светиљки са живиним изворима светлости. Још увек их има у ширем 
центру (ређе) и у приградским општинама. У зависности од финансијских средстава, у наредном периоду је потребно извршити замену свих 
светиљки са живиним изворима светлости. 
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7. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

 
1. Неадекватан пословни простор (мањак магацинског, гаражног, паркинг и радног простора) 
 
Опис ризика:  

        Овај фактор директно утиче на ефикасност у организовању, спровођењу и обављању редовних послова и радних задатака. 
 
Решавање ризика:  

        Доградња постојећег објекта на локацији Теодора Драјзера 42 и коришћење нових просторија,погон  
        Карабурма ,умањиће овај ризик. 
 
         Унапређење корпоративног управљања 
 
Менаџмент предузећа планира да у 2017 години интензивира имплемензацију система финансијског управљања и контроле, које ће кроз примену 
стратегије управљања ризицима унапредити праксу корпоративног управљања и тиме довести до бољих пословних резултата. 
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 Прилог 2  

     
   

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања 
   

     
   

      
 у 000 дин 

Пословни приходи 
2015. година 

(текућа -3 
године) 

2016. година 
(текућа -2 
године) 

2017. година 
(текућа -1 
година) 

2018. година 
(Програм) 

2018. година 
(Ребаланс) 

2018. година 
(2. Ребаланс) 

2019. година 
Прогарам 

План 747,026 1,213,200 1,383,833 920,800 1,588,800 1,688,800 1,347,490 

Реализација - процена 732,109 1,120,140 1,347,000 - - 1,670.800 - 

Реализација/План (%) 98% 92% 97% - - 99% - 

     
   

      у 000 дин  

Пословни расходи 
2015. година 

(текућа -3 
године) 

2016. година 
(текућа -2 
године) 

2017. година 
(текућа -1 
година) 

2018. година 
(Програм) 

2018. година 
(Ребаланс) 

2018. година 
(2. Ребаланс) 

2019. година 
Прогарам 

План 703,775 900,572 1,060,211 907,157 1,179,758 1,265,025 1,313,729 

Реализација - процена 659,417 836,279 1,035,946 - - 1.245.500 - 

Реализација/План (%) 94% 93% 98% - - 98% - 
        

      у 000 дин  

Укупни приходи 
2015. година 

(текућа -3 
године) 

2016. година 
(текућа -2 
године) 

2017. година 
(текућа -1 
година) 

2018. година 
(Програм) 

2018. година 
(Ребаланс) 

2018. година 
(2. Ребаланс) 

2019. година 
Прогарам 

План 754,520 1,218,400 1,384,786 920,900 1,589,315 1,689,315 1,348,005 
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Реализација - процена 737,250 1,121,525 1,347,000 - - 1.671.315 - 

Реализација/План (%) 98% 92% 97% - - 99% - 

     
   

      у 000 дин  

Укупни расходи 
2015. година 

(текућа -3 
године) 

2016. година 
(текућа -2 
године) 

2017. година 
(текућа -1 
година) 

2018. година 
(Програм) 

2018. година 
(Ребаланс) 

2018. година 
(2. Ребаланс) 

2019. година 
Прогарам 

План 714,485 903,626 1,067,896 908,953 1,181,434 1,266,701 1,315,405 

Реализација - процена 575,752 841,774 1,037,152 - - 1.247.026 - 

Реализација/План (%) 81% 93% 97% - - 98% - 

     
   

      у 000 дин  

Пословни резултат 
2015. година 

(текућа -3 
године) 

2016. година 
(текућа -2 
године) 

2017. година 
(текућа -1 
година) 

2018. година 
(Програм) 

2018. година 
(Ребаланс) 

2018. година 
(2. Ребаланс) 

2019. година 
Прогарам 

План 43,251 312,628 323,622 13,643 409,042 423,775 33,761 

Реализација - процена 72,692 283,861 311,054 - - 425.300 - 

Реализација/План (%) 168% 91% 96% - - 100,3% - 
        

      у 000 дин  

Нето резултат 
2015. година 

(текућа -3 
године) 

2016. година 
(текућа -2 
године) 

2017. година 
(текућа -1 
година) 

2018. година 
(Програм) 

2018. година 
(Ребаланс) 

2018. година 
(2. Ребаланс) 

2019. година 
Прогарам 

План 35,312 266,274 269,357 10,155 346,699 359,222 27,710 

Реализација - процена 64,361 237,453 263,031 - - 360.518 - 
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Реализација/План (%) 182% 89% 98% - - 100,3% - 

     
   

     
   

Број запослених на 
дан 31.12. 

2015. година 
(текућа -3 
године) 

2016. година 
(текућа -2 
године) 

2017. година 
(текућа -1 
година) 

2018. година 
(текућа 
година) 

2018. година 
(Ребаланс) 

2018. година 
(2. Ребаланс) 

2019. година 
Прогарам 

План 163 173 181 187 187 187 187 

Реализација - процена 158 166 175 - - 182 182 

Реализација - план -5 -7 -6 - - -5 -5 

     
   

      у динарима  

Просечна нето зарада 
2015. година 

(текућа -3 
године) 

2016. година 
(текућа -2 
године) 

2017. година 
(текућа -1 
година) 

2018. година 
(текућа 
година) 

2018. година 
(Ребаланс) 

2018. година 
(2. Ребаланс) 

2019. година 
Прогарам 

План 53,685 53,254 54,026 56,598 56,598 56,996 61,291 

Реализација - процена 55,569 51,672 53,294 - - 61.276 - 

Реализација/План (%) 104% 97% 99% - - - - 

        

        

Рацио анализа 

2015. година 
Реализација 

(текућа -3 
године) 

2016. година 
Реализација 

(текућа -2 
године) 

2017. година 
Реализација 

(текућа -1 
година) 

2018. година 
План                 

(текућа 
година) 

2018. година 
(Ребаланс) 

2018. година 
(2. Ребаланс) 

2019. година 
Прогарам 

EBITDA 115,045 325,632 381,218 113,647 529,637 546,914 202,900 
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Ликвидност 2.6729 2.3912 4.3391 5.3992 5.7102 6.0031 6.3822 

Дуг / капитал 0.2333 0.2607 0.1368 0.1230 0.0930 0.0921 0.0788 

Профитна                       
бруто маргина 0.1022 0.3012 0.2800 0.0133 0.3168 0.3046 0.0243 

Економичност  1.1102 1.3394 1.3003 1.0150 1.3467 1.3350 1.0257 

Продуктивност 3.5987 5.4538 5.7133 3.6872 6.3634 6.6446 5.0242 
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Анализа пословања у 2018. години: 
 
Пројектована је реализација пословних прихода на нивоу од  99% од планираних. 
Пројектовани пословни расходи мањи су од планираних и реализују се на нивоу од 98%, 
чиме прате умањену реализацију пословних прихода. 
 
Укупни приходи су пројектовани на приближно истом нивоу пословних и чине такође, 99% од планираних укупних прихода. 
 
Укупни расходи су такође пројектовани на нивоу од 98% укупно планираних расхода.      
Пословни резултат је пројектован у износу од 425.300 хиљада   динара, док је нето добитак пројектован у износу од  360.518 хиљада динара и чини  
100,3% планираног нето добитка. 
 
Анализа планираних индикатора за 2019.годину 
 
 

- EBITDA, економски индикатор приказује способност предузећа да креира додатни новчани ток. Показује способност предузећа да плаћа 
расходе по основу камата, као и његову репродуктивну способност.  

- Ликвидност предузећа је исказана кроз општи рацио ликвидности у вредности од 6,3822 и показује да је сваки динар краткорочних обавеза 
покривен са преко шест динара обртних средстава. 

 
- Однос дуг/капитал исказан је у вредности од 0,0788. Показује да је учешће Дуга у укупнпм капиталу предузећа 7.88% 
- Профитна бруто маржа је изражена у вредности од 0,0243 Профитна бруто маржа је на ниском нивоу у односу на пројекцију 2018.године. 

Планирани ниво прихода је значајно мањи у односу на 2018.годину јер се за 2019. годину не планирају приходи од субвенција. 
 

- Економичност је исказана на нивоу од 1,0257. 
- Продуктивност је у 2019.г. планирана са индикатором у вредности од 5,0242 и  резултат је смањеног обима производње и планираних прихода 

уз готово исти број запослених. 
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            Прилог 3 

  

БИЛАНС СТАЊА  на дан 31.12. 2019.г. 

              

Група рачуна, 
рачун 

П О З И Ц И Ј А АОП 

Износ 

План 
31.03.2019. 

План 
30.06.2019. 

План 
30.09.2019. 

План 31.12.2019. 

1 2 3 4 5 6 7 

  АКТИВА           

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001         

  Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 002 848,043 807,429 767,253 829,954 

1 
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 
(0004+0005+0006+0007+0008+0009) 

003 3,359 3,218 3,077 2,936 

010 и део 019 1. Улагања у развој 004         

011, 012 и део 019 
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер 
и остала права 

005 3,359 3,218 3,077 2,936 
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013 и део 019 3. Гудвил 006         

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 007         

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 008         

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 009         

2 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 
0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 

010 844,684 804,211 764,176 827,018 

020, 021 и део 029 1. Земљиште 011 0 0 0 0 

022 и део 029 2. Грађевински објекти 012 279,042 276,534 274,026 301,518 

023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 547,271 509,365 471,897 457,306 

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 014         

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 015         

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 016 16,600 16,600 16,600 66,600 

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 017 1,771 1,712 1,653 1,594 
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028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 018         

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 019 0 0 0 0 

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 020         

032 и део 039 2. Основно стадо 021         

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 022         

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 023         

04. осим 047 
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 
0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 024 0 0 0 0 

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 025         

041 и део 049 
2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким 
подухватима 

026         

042 и део 049 
3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од 
вредности расположиве за продају 

027         

део 043, део 044 
и део 049 

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 028         

део 043, део 044 
и део 049 

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 029         
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део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 030         

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 031         

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 032         

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 033         

5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 
0039 + 0040 + 0041) 

034 0 0 0 0 

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 035         

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 036         

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 037         

053 i deo 059 
4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском 
лизингу 

038         

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 039         

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 040         

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 041         



93 
 

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042 12,500 12,500 12,500 18,000 

  Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 
+ 0068 + 0069 + 0070) 

043 536,160 628,107 663,155 569,296 

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 044 190,000 199,000 195,000 170,550 

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 045 190,000 199,000 195,000 170,000 

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 046         

12 3. Готови производи 047         

13 4. Роба 048         

14 5. Стална средства намењена продаји 049         

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 050 0 0 0 550 

  
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 
+ 0055 + 0056 + 0057 + 0058) 051 168,000 237,200 240,188 62,798 

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 052         

201 и део 209 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица 053         
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202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 054 95,000 
180,000 

192,000 100 

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 055         

204 и део 209 5. Купци у земљи 056 73,000 57,200 48,188 62,698 

205 и део 209 6. Купци у иностранству 057         

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 058         

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 059         

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060 10,812 39,797 47,455 49,929 

236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

061         

23 осим 236 и 
237 

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 
0065 + 0066 + 0067) 062 0 0 0 0 

230 и део 239 
1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна 
лица 

063         

231 и део 239 
2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна 
лица 

064         

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 065         
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233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 066         

234, 235, 238 и 
део 239 

5. Остали краткорочни финансијски пласмани 067         

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 068 40,320 131,877 79,512 191,019 

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 069 42,028 5,233 26,000 55,000 

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 070 85,000 15,000 75,000 40,000 

  
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 
0042 + 0043) 

071 1,396,703 1,448,036 1,442,908 1,417,250 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072 345,716 345,716 345,716 345,716 

  ПАСИВА           

  
А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 
0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) 0401 1,300,153 1,314,056 1,339,608 1,313,749 

30 
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 
0408 + 0409 + 0410) 0402 230,272 230,272 230,272 230,272 

300 1. Акцијски капитал 0403         

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404         
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302 3. Улози 0405         

303 4. Државни капитал 0406 230,272 230,272 230,272 230,272 

304 5. Друштвени капитал 0407         

305 6. Задружни удели 0408         

306 7. Емисиона премија 0409         

309 8. Остали основни капитал 0410         

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411         

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412         

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413         

330 
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ 
РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 

0414         

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         
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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         

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 1,107,207 1,107,207 1,109,336 1,083,477 

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 1,107,207 1,107,207 1,107,207 1,055,767 

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419     2,129 27,710 

  IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420         

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 37,326 23,423 0 0 

350 1. Губитак ранијих година 0422         

351 2. Губитак текуће године 0423 37,326 23,423     

  Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 12,350 12,350 12,350 14,300 

40 
X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 
0430 + 0431) 0425 12,350 12,350 12,350 14,300 

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426         
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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 10,350 10,350 10,350 12,500 

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430 2,000 2,000 2,000 1,800 

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431         

41 
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 
0438 + 0439 + 0440) 

0432 0 0 0 0 

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         

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438         
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416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439         

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440         

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441         

42 до 49 (осим 
498) 

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 
+ 0461 + 0462) 0442 84,200 121,630 90,950 89,200 

42 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 
0446 + 0447 + 0448 + 0449) 

0443 0 0 0 0 

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         

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450         
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43 осим 430 
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 
0456 + 0457 + 0458) 0451 65,100 110,430 78,150 75,200 

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 100 150 150 200 

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 0455         

435 5. Добављачи у земљи 0456 65,000 110,280 78,000 75,000 

436 6. Добављачи у иностранству 0457         

439 7. Остале обавезе из пословања 0458         

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 11,000 11,000 12,500 11,500 

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 0 0 0 0 

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ 
ДАЖБИНЕ 

0461 8,000 100 200 1,500 

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 100 100 100 1,000 
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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 1,396,703 1,448,036 1,442,908 1,417,249 

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 345,716 345,716 345,716 345,716 
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            Прилог 3а 

              

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.г 

            у 000  динара 

Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА AOП 

И  З  Н  О  С 

План 
01.01-

31.03.2019. 

План 
01.01-

30.06.2019. 

План 
01.01-

30.09.2019. 

План  
01.01-31.12.2019. 

1 2 3 4 5 6 7 

  ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА           

60 до 65, 
осим 62 и 

63 
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 195,278 498,600 880,900 1,347,490 

60 
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 
1007+ 1008) 

1002 0 0 0 0 

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         
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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         

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 195,100 498,200 880,300 1,346,690 

610 
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним 
правним лицима на домаћем тржишту 

1010         

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 155,000 440,000 785,000 1,225,690 

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 40,100 58,200 95,300 121,000 

615 
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном 
тржишту 

1015         

64 
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, 
ДОНАЦИЈА И СЛ. 

1016         
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65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 178 400 600 800 

  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 232,831 522,048 879,049 1,313,729 

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019         

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 74,265 160,000 325,000 504,000 

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 2,500 7,100 10,700 15,700 

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ 
РАСХОДИ 

1025 62,058 136,198 202,049 268,302 

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 41,870 108,650 175,300 293,295 

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 41,600 83,200 124,800 170,000 
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541 до 
549 

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 0 0 0 2,500 

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 10,538 26,900 41,200 59,932 

  В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030     1,851 33,761 

  Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031 37,553 23,448     

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 94 120 130 205 

66, осим 
662, 663 и 

664 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ 
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 

1033 10 20 30 100 

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034         

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035         

665 
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и 
заједничких подухвата 

1036         

669 4. Остали финансијски приходи 1037 10 20 30 100 

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 84 100 100 105 

663 и 664 
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ 
ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 

1039         
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56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 2 50 2 416 

56, осим 
562, 563 и 

564 

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ 
ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
(1042 + 1043 + 1044 + 1045) 

1041 0 0 0 101 

560 
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним 
правним лицима 

1042         

561 
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним 
лицима 

1043       1 

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и 
заједничких подухвата 

1044         

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045       100 

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 2 50 2 300 

563 и 564 
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ 
ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 

1047       15 

  Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048 92 70 128   

  Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049       211 

683 и 685 
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ 
ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ 
БИЛАНС УСПЕХА 

1050         

583 и 585 
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ 
ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ 
БИЛАНС УСПЕХА 

1051       150 
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67 и 68, 
осим 683 

и 685 
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 165 170 180 200 

57 и 58, 
осим 583 

и 585 
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 3 6 3 810 

  
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА  
(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) 

1054     2,156 32,790 

  
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА 
 (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) 

1055 37,299 23,214     

69-59 
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, 
ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И 
ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1056 105 105 105 110 

59-69 
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, 
РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И 
ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1057 132 314 132 300 

  Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) 1058     2,129 32,600 

  О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1059 37,326 23,423     

  П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК           

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060       4,890 

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061         
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део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062         

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063         

  С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) 1064     2,129 27,710 

  Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065 37,326 23,423     

  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         
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          Прилог 3б 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

у периоду од 01.01.  до 31.12. 2019 године 

          у 000  динара 

ПОЗИЦИЈА АОП 

Износ 

План  
01.01-31.03.2019. 

План 
01.01-30.06.2019. 

План  
01.01-30.09.219. 

План  
01.01-31.12.2019. 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ           

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 85,050 430,144 816,150 1,518,200 

1. Продаја и примљени аванси 3002 28,000 355,000 736,000 1,433,000 

2. Примљене камате из пословних активности 3003 50 144 150 200 

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 57,000 75,000 80,000 85,000 

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 236,605 489,422 903,513 1,387,616 

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 159,000 295,000 618,000 1,009,000 
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2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 60,000 130,000 200,000 265,000 

3. Плаћене камате 3008 0 12 200 400 

4. Порез на добитак 3009 12,105 39,410 55,313 71,216 

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 5,500 25,000 30,000 42,000 

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011       130,584 

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 151,555 59,278 87,363   

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА           

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013 0 0 0 0 

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         

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017         

5. Примљене дивиденде 3018         

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 0 720 25,000 80,000 
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1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020         

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, 
опреме и биолошких средстава 

3021 0 720 25,000 80,000 

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 0 0 0 0 

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023         

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024 0 720 25,000 82,300 

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА           

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025 0 0 0 0 

1. Увећање основног капитала 3026         

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027         

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028         

4. Остале дугорочне обавезе 3029         

5. Остале краткорочне обавезе 3030 0 0 0   

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 625 625 625 52,065 

1. Откуп сопствених акција и удела 3032         
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2. Дугорочни кредити (одливи) 3033         

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034         

4. Остале обавезе (одливи) 3035         

5. Финансијски лизинг 3036 625 625 625 625 

6. Исплаћене дивиденде 3037 0 0 0 51,440 

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 0 0     

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039   625 625 52,065 

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 85,050 430,144 816,150 1,518,200 

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 237,230 490,767 929,138 1,519,681 

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 3042         

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043 152,180 60,623 112,988 1,481 

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 192,500 192,500 192,500 192,500 

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 
ГОТОВИНЕ 

3045         

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 
ГОТОВИНЕ 

3046         
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Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 
+ 3044 + 3045 – 3046) 

3047 40,320 131,877 79,512 191,019 

 
 

 
 
 
4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 
 
Извори прихода 

 
Предузеће остварује следеће врсте прихода: 

 
Приходи из буџета, по основу обављања комуналне делатности, према граду Београду. Ови приходи имају доминантно учешће у укупним приходима 
предузећа.  
 
 Обим услуга које ће бити пружене Граду од стране предузећа у 2019. години процењен је на бази  буџета  за Програм I – Одржавање јавног осветљења 
и Програм II – Унапређењe и адаптација јавног осветљења. Планирани приходи по овом основу су 1.225.690.604,16 динара. 
 
 Приходи од вршења услуга јавног осветљења према уговору са Оператором дистрибутивног система „ЕПС дистрибуција“ д.о.о., Беорад – ОДС 
(бивша „Електродистрибуција Београд“ д.о.о., Београд - ЕДБ), по основу учешћа на тендеру. 
 
За 2019. годину се очекује закључивање уговора са ОДС ЕПС дистрибуција Београд  у вредности од  120.000 хиљада динара (без ПДВ), и остварење 
 прихода по том основу. 
 
Други приходи 
 
Ови приходи чине незнатан део пословних прихода предузећа и односе се на следеће врсте прихода: приходи од издавања    сагласности и техничких 
услова за прикључење на мрежу јавног осветљења, приходи од закупа објеката и опреме и планирани су у износу 1.800 хиљада динара. 
 
Финансијски приходи планирани су на нивоу од 205 хиљада динара. 
Остали приходи планирани су на нивоу од 200 хиљада динара. 
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- Трошкови материјала планирани су на нивоу 504.000 хиљада  динара и у сразмери су планираним пословним приходима. 
- Трошкови горива и енергије планирани су на основу потрошње из ранијих година и планираног  нивоа услуга у овој години. 
- Трошкови зарада и осталих личних расхода планирани су на нивоу од 268.302 хиљаде динара. 
- Трошкови производних услуга односе се ангажовање подизвођача, за радове и услуге које предузеће није у могућности да изврши и планирани 

су на нивоу од 293.295 хиљада динара. Ови трошкови су у сразмери са планираним пословним приходима за 2018.годину. 
- Трошкови амортизације планирани су нивоу од 170.000.000 динара. Расходи по овом основу су већи у односу на претходну годину због тога 

што је у прошлој години дошло до значајне набавке основнох средстава. Значајна набавка се планира и у 2019.години. 
- Остали пословни расходи су пројектовани углавном  на основу просечних потреба из ранијих година. 
- Финансијски расходи  су пројектовани  на нивоу од 416 хиљад динара и односе се на углавном на трошкове камата. 
- Остали расходи су пројектовани на нивоу од 810 хиљада динара. Остали расходи у себи садрже трошкове неновчане категорије, као што су 

губици по основу расходовања основних средстава, расходи по основу обезвређења залиха материјала, мањкови материјала и слично. 
 
Цене услуга које предузеће пружа Граду Београду – Секретаријату за енергетику, одређене су ценовником ЈКП “Јавно осветљење“ на који је 
сагласност својим решењем  дао градоначелник Града Београда бр. 38-1322/18-Г од 18. јануара 2018.године. 
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     Прилог 4 

      

      

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

      

     у динарима 

Претходна година 
2018. г. 

Приход Планирано  Пренето из буџета 
Реализовано                                                                      

(процена) 
Неутрошено  

Износ неутрошених 
средстава из ранијих 

година                                     
(у односу на претходну) 

  1 2 3 4 (2-3) 5 

Субвенције 300,000,000 299,745,000 299,745,000 0 0 

Остали приходи из 
буџета* 0 0 0 0 0 

УКУПНО 300,000,000 299,745,000 299,745,000 0 0 

 
 
 
 
 
 
  

   
 
 
 
 
    

План за период 01.01-31.12.20119. текућа година  
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  01.01. до 31.03. 01.01. до 30.06. 01.01. до 30.09. 01.01. до 31.12.  

Субвенције 0 0 0 0  
 

Остали приходи из 
буџета* 

0 0 0 0 
 

УКУПНО 0 0 0 0 
 

      

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл). 
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              Прилог 5 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ              

              у динарима 

Р.бр. Трошкови запослених 

План  
01.01-

31.12.2018. 
Претходна 

година 

Реализација 
(процена)  

01.01-
31.12.2018. 
Претходна 

година 

План 
01.01-

31.03.2019. 

План 
01.01-

30.06.2019. 

План 
01.01-

30.09.2019. 

План  
01.01-

31.12.2019. 

1. 
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих 
пореза и доприноса на терет запосленог) 

144,899,698 142,681,771 36,793,589 75,536,776 114,279,964 153,023,151 

2. 
Маса БРУТО 1  зарада (зарада са припадајућим 
порезом и доприносима на терет запосленог) 

195,496,294 192,303,320 49,641,306 101,912,978 154,184,650 206,456,322 

3. 
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим 
порезом и доприносима на терет послодавца)  

229,707,829 226,479,001 58,328,455 119,747,585 181,166,715 242,585,844 

4. Број запослених  по кадровској евиденцији - УКУПНО* 187 182 182 189 189 189 

4.1.  - на неодређено време 187 182 182 189 189 189 

4.2. - на одређено време             

5 Накнаде по уговору о делу             

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу              
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7 Накнаде по ауторским уговорима             

8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима              

9 
Накнаде по уговору о привременим и повременим 
пословима 

500,000 0 0 0 0 0 

10 
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и 
повременим пословима 

7 0 0 0 0 0 

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора             

12 Број прималаца наканде по основу осталих уговора              

13 Накнаде члановима скупштине             

14 Број чланова скупштине             

15 Наканде члановима надзорног одбора 1,236,000 1,236,000 309,000 617,089 927,000 1,236,000 

16 Број чланова надзорног одбора 3 3 3 3 3 3 

17 Накнаде члановима Комисије за ревизију             

18 Број чланова Комисије за ревизију*             
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19 Превоз запослених на посао и са посла 8,100,000 7,100,000 2,100,000 4,200,000 6,570,000 8,880,000 

20 Дневнице на службеном путу  150,000 150,000 0 10,000 110,000 150,000 

21 
Накнаде трошкова на службеном путу 
  

1,025,000 1,025,000 521,000 550,000 700,000 1,025,000 

22 Отпремнина за одлазак у пензију 0 0         

23 Јубиларне награде 950,000 850,000 0 0 0 750,000 

24 Број прималаца 14 14 0 0 0 10 

25 Смештај и исхрана на терену 0 0         

26 Помоћ радницима и породици радника 2,800,000 2,800,000 800,000 1,200,000 2,200,000 3,800,000 

27 Стипендије 0 0         

28 
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим 
физичким лицима - ублажавање неповољног 
материјалног положаја 

9,770,750 8,359,999 0 9,875,250 9,875,250 9,875,250 

  укупно 254,239,579 248,000,000 62,058,455 136,199,924 201,548,965 268,302,094 

                

  
* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног 
периода            
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-Предузеће је у 2015 ,2016, 2017 и 2018.  години поштовало Одлуку скупштине  града о максималном броју запослених на неодређено време у систему      
 локалне самоуправе града Београда  за 2015 ггодину бр.11-71/16-С од  08.02.2016.године. 
До новог запошљавања на неодређено време у 2019. не може доћи уколико то  не буде дозвољавала одлука оснивача о максималном броју 
запослених на неодређено време. 
  
 
5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ   
 
 
За 2018. годину пројектован је нето  субвенција на приходе у истој пословној години. Како се средства од субвенција наменски троше за набавку 
опреме, предузеће нема изворе из којих би планирало одлив средстава по  основу права расподеле добитка. Остатак добити, по одбитку прихода од 
субвенција  треба расподелити на начин да се 85% добити исплатити оснивачу, а то се пројектује у износу од 51.657 хиљада динара, док ће 15% 
добити остати добитак у висини од 360.518 хиљада динара. Расподелу добити треба  извршити  на начин да  се приход остварен од субвенција у 
износу од 299.745 хиљада дин. одлуком оснивача изузме из остварене добити. Ово из разлога што предузеће води пословне књиге примењујући 
МСФИ за МСП , чијим одредбама је наложено књижење примљених нераспоређен. 
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   6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 

                                            

Пр
ило
г 6 

                                              

                Структура запослених по секторима/организационим јединицама 

                                              

Р
е
д
н
и 
б
р
ој 

Сектор/Организац
иона јединица 

Број 
систе
матиз
овани

х 
радни

х 
места 

Број 
изв
рши
лац

а 

 
Бро

ј 
зап
осл
ени
х по 
кад
ров
ској 
еви
ден
циј
и 

Бро
ј 

зап
осл
ени
х на 
нео
дре
ђен
о 

вре
ме  

Бро
ј 

зап
осл
ени

х 
на 

одр
еђе
но 
вре
ме 

ВСС ВС ВКВ ССС КВ ПК НК УКУПНО 

Ост
вар
ено 
31.
12.
201
8 

Пл
ан  
31.
12.
201
9 

Ост
вар
ено 
31.
12.
201
8 

Пл
ан  
31.
12.
201
9 

Ост
вар
ено 
31.
12.
201
8 

Пл
ан  
31.
12.
201

9 

Ост
вар
ено 
31.
12.
201
8 

Пл
ан  
31.
12.
201
9 

Ост
вар
ено 
31.
12.
201
8 

Пл
ан  
31.
12.
201
9 

Ост
вар
ено 
31.
12.
201
8 

Пл
ан  
31.
12.
201

9 

Ост
вар
ено 
31.
12.
201
8 

Пл
ан  
31.
12.
201

9 

Ост
вар
ено 
31.
12.
201
8 

Пл
ан  
31.
12.
201
9 

1 Управа 6   6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

2 

Сектор за 
фин.прав.и 

опште посл.(са 
дир.Сектора) 

35   34 34 0 21 21 2 2 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 29 29 

3 
Служба за 

фин.рачунов.посл
ове 

11   12 12 0 7 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 8 

4 
Служба 

магацин.пословањ
а 

3   4 4 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 

5 Служба набавке 5   5 5 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
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6 
Служба за прав. и 

опште послове 
8   7 7 0 5 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7 7 

7 
Служба за 

кадровске пслове 
3   3 3 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

8 
Служба за 

инфор.технологије 
4   3 3 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 

9 
Сектор техничких 

послова(са 
дир.Сектора) 

18   126 126 0 5 7 5 5 38 41 42 42 32 32 1 1 3 3 126 131 

1
0 

Служба за 
тех.подршку и 

надзор 
7   12 12 0 3 7 1 1 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 10 14 

1
1 

Служба контроле 2   6 6 0 0 0 0 0 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 7 7 

1
2 

Погони 
(Центар,Дедиње и 

Земун) 
9   90 90 0 0 0 4 4 31 34 23 23 24 24 1 1 3 3 86 89 

1
3 

Служба 
транспорта 

5   14 14 0 0 1 0 0 0 0 4 4 8 8 0 0 0 0 12 13 

1
4 

Служба ККЦ 2   4 4 0 1 1 0 0 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 6 6 

1
5 

Сектор 
инжењеринг(са 

дир.Сектора) 
21   16 16 0 8 10 8 8 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 21 23 

1
6 

Служба 
пројектовања и 

развоја 
12   6 6 0 4 6 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 8 10 

1
7 

Служба припреме 
и реализације  

8   10 10 0 3 3 8 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 12 

1
8 

                                        0 0 

1
9 

                                        0 0 
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2
0 

                                        0 0 

2
1 

                                        0 0 

…                                         0 0 

УКУПНО: 80   182 182 0 40 44 15 15 38 41 53 53 32 32 1 1 3 3 182 189 
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                    Прилог 7 

                      

                      
Квалификациона структура    Старосна структура 

                      

Редни 
број 

Опис 

Запослени Надзорни одбор/Скупштина   
Редни 
број 

Опис 
Број 

запослених 
31.12.2018.* 

Број 
запослених 
31.12.2019. 

Број на дан 
31.12.2018.* 

Број на дан 
31.12.2019. 

Број на дан 
31.12.2018.* 

Број на дан 
31.12.2019.   

1 ВСС 40 44 3 3   1 До 30 година  22 31 

2 ВС 15 15       2 30 до 40   69 72 

3 ВКВ 38 41       3 40 до 50  44 36 

4 ССС 53 53       4 50 до 60  45 46 

5 КВ 32 32       5 Преко 60  2 4 

6 ПК 1 1       УКУПНО 182 189 

7 НК 3 3       Просечна старост 42 41 

УКУПНО 182 189 3 3   
*Претходна година 

    

*Претходна година                   
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Структура по полу   Структура по времену у радном односу 

                      

Редни 
број 

Опис 

Запослени Надзорни одбор/Скупштина 
  Редни 

број 
Опис 

Број 
запослених 
31.12.2018.* 

Број 
запослених 
31.12.2019. Број на дан 

31.12.2018.* 
Број на дан 
31.12.2019. 

Број на дан 
31.12.2018.* 

Број на дан 
31.12.2019.   

1 Мушки 155 160 2 2 
  

1 До 5 година 22 24 

2 Женски 27 29 1 1 
  

2 5 до 10 22 25 

УКУПНО 182 189 3 3 
3 

3 10 до 15 49 49 

*Претходна година 

          
4 15 до 20 23 23 

              
5 20 до 25 17 17 

              
6 25 до 30 18 20 

              
7 30 до 35 15 14 

              
8 Преко 35 16 17 

              
  УКУПНО 182 189 

              

*Претходна година 
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            Прилог 8 
              
              

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА 
              

Р. 
бр. 

Основ одлива/пријема кадрова Број запослених   Р. 
бр. 

Основ одлива/пријема кадрова Број 
запослених 

  Стање на дан 31.12.2018. године* 182     Стање на дан 30.06.2019. године 189 

  
Одлив кадрова у периоду  
01.01.-31.03.2019. 0     

Одлив кадрова у периоду  
01.01.-30.09.2019. 0 

1 навести основ   
  

1 навести основ   

2     
  

2     

3     
  

3     

4     
  

4     

  
Пријем кадрова у периоду  
01.01.-31.03.2019. 

0     
Пријем кадрова у периоду  
01.01.-30.09.2019. 

0 

1   0 
  

1 навести основ   

2     
  

2     
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3     
  

3     

  Стање на дан 31.03.2019. године 182 

  

  Стање на дан 30.09.2019. године 189 

            

Р. 
бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. 

бр. Основ одлива/пријема кадрова Број 
запослених 

  Стање на дан 31.03.2019. године 182     Стање на дан 30.09.2019. године 189 

  
 
Одлив кадрова у периоду  
01.01.-30.06.2019. 
 

0 
  

  
Одлив кадрова у периоду  
01.01.-31.12.2019. 0 

1 навести основ 0 
  

1     

2     
  

2     

3     
  

3     

4     
  

4     

  
Пријем кадрова у периоду  
01.01.-30.06.2019. 7     

Пријем кадрова у периоду  
01.01.-31.12.2019. 0 

1 навести основ 7 
  

1 навести основ   

2     
  

2     

  Стање на дан 30.06.2019. године 189     Стање на дан 31.12.2019. године 189 

*Претходна година           
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Прилог 

9 
                          

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1 

                        
у 

динарим
а 

Исплата 
по 

месецим
а  2017. 

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ** НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО 

Број 
запослени

х 

Маса 
зарада  

Просечна 
зарада 

Број 
запослени

х 

Маса 
зарада  

Просечна 
зарада 

Број 
запослени

х 

Маса 
зарада  

Просеч
на 

зарада 

Број 
запосле

них 

Маса 
зарада  

Просечн
а 

зарада 

I 182 
15,202,166.

13 
83,528 167 13,861,840 83,005 10 575,278 57,528 5 765,048 153,010 

II 182 
15,782,950.

47 
86,720 167 14,027,176 83,995 10 765,974 76,597 5 989,801 197,960 

III 180 
14,933,525.

38 
82,964 165 13,353,914 80,933 10 700,094 70,009 5 879,517 175,903 

IV 180 
14,051,570.

89 
78,064 165 12,521,732 75,889 10 673,287 67,329 5 856,552 171,310 

V 180 
15,387,531.

50 
85,486 165 13,718,565 83,143 10 741,784 74,178 5 927,182 185,436 

VI 180 
15,501,315.

29 
86,118 165 13,928,971 84,418 10 719,175 71,918 5 853,169 170,634 

VII 182 
15,841,923.

09 
87,044 165 14,219,881 86,181 12 838,127 69,844 5 783,914 156,783 

VIII 181 
15,993,870.

89 
88,364 164 14,302,286 87,209 12 953,589 79,466 5 737,996 147,599 

IX 181 
15,577,079.

70 
86,061 164 14,011,522 85,436 12 960,208 80,017 5 605,350 121,070 
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X 181 
16,249,447.

85 
89,776 164 14,578,122 88,891 12 927,393 77,283 5 743,932 148,786 

XI 182 
16,350,000.

00 
89,835 165 14,650,000 88,788 12 950,000 79,167 5 750,000 150,000 

XII 182 
16,547,000.

00 
90,918 165 14,847,000 89,982 12 950,000 79,167 5 750,000 150,000 

УКУПНО 2,173 187,418,381 1,034,878 1,981 
168,021,01

0 
1,017,870 132 9,754,910 

882,50
2 

60 
9,642,4

62 
1,928,49

2 
ПРОСЕК 181 15,618,198 86,240 165 14,001,751 84,822 11 812,909 73,542 5 803,539 160,708 
* исплата са проценом до краја године    
** исплата са проценом до краја године старозапослени у 20__. години су они запослени који су били у радном 
односу у децембру претходне године         
                          
                          
                          

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1  

          
              

у 
динарим

а 

План по 
месецим
а  2018. 

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО 
Број 

запослени
х 

Маса 
зарада  

Просечна 
зарада 

Број 
запослени

х 

Маса 
зарада  

Просечна 
зарада 

Број 
запослени

х 

Маса 
зарада  

Просеч
на 

зарада 

Број 
запосле

них 

Маса 
зарада  

Просечн
а 

зарада 

I 182 16,547,102 90,918 176 15,381,143 87,393 0 0 0 6 1,165,9
59 

194,327 

II 182 16,547,102 90,918 176 15,381,143 87,393 0 0 0 6 
1,165,9

59 
194,327 

III 182 16,547,102 90,918 176 15,381,143 87,393 0 0 0 6 
1,165,9

59 
194,327 

IV 189 17,423,891 92,190 176 15,394,101 87,466 7 863,831 
123,40

4 
6 

1,165,9
59 

194,327 

V 189 17,423,891 92,190 176 15,394,101 87,466 7 863,831 
123,40

4 
6 

1,165,9
59 

194,327 
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VI 189 17,423,891 92,190 176 15,394,101 87,466 7 863,831 
123,40

4 
6 

1,165,9
59 

194,327 

VII 189 17,423,891 92,190 176 15,394,101 87,466 7 863,831 
123,40

4 
6 

1,165,9
59 

194,327 

VIII 189 17,423,891 92,190 176 15,394,101 87,466 7 863,831 
123,40

4 
6 

1,165,9
59 

194,327 

IX 189 17,423,891 92,190 176 15,394,101 87,466 7 863,831 
123,40

4 
6 

1,165,9
59 

194,327 

X 189 17,423,891 92,190 176 15,394,101 87,466 7 863,831 
123,40

4 
6 

1,165,9
59 

194,327 

XI 189 17,423,891 92,190 176 15,394,101 87,466 7 863,831 
123,40

4 
6 

1,165,9
59 

194,327 

XII 189 17,423,891 92,190 176 15,394,101 87,466 7 863,831 
123,40

4 
6 

1,165,9
59 

194,327 

УКУПНО 2,247 206,456,325 1,102,464 2,112 184,690,33
8 

1,049,377 63 7,774,479 1,110,6
40 

72 13,991,
508 

2,331,91
8 

ПРОСЕК 187 17,204,694 91,872 176 15,390,862 87,448 5 647,873 92,553 6 
1,165,9

59 
194,327 

*старозапослени у 20__. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године   
                          
                          
                          

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2 

          
              

у 
динарим

а 

План по 
месецим
а  2018. 

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО 
Број 

запослени
х 

Маса 
зарада  

Просечна 
зарада 

Број 
запослени

х 

Маса 
зарада  

Просечна 
зарада 

Број 
запослени

х 

Маса 
зарада  

Просеч
на 

зарада 

Број 
запосле

них 

Маса 
зарада  

Просечн
а 

зарада 

I 182 19,442,818 106,829 176 18,072,818 102,686 0 0.00 0 6 
1,370,0

00 228,333 
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II 182 
19,442,818 

106,829 176 18,072,818 102,686 
0 0.00 

0 6 
1,370,0

00 
228,333 

III 182 
19,442,818 

106,829 176 18,072,818 102,686 
0 0.00 

0 6 
1,370,0

00 
228,333 

IV 189 
20,473,043 

108,323 176 18,088,043 102,773 
7 

1,015,000.
00 

145,00
0 

6 
1,370,0

00 
228,333 

V 189 
20,473,043 

108,323 176 18,088,043 102,773 
7 

1,015,000.
00 

145,00
0 

6 
1,370,0

00 
228,333 

VI 189 
20,473,043 

108,323 176 18,088,043 102,773 
7 

1,015,000.
00 

145,00
0 

6 
1,370,0

00 
228,333 

VII 189 
20,473,043 

108,323 176 18,088,043 102,773 
7 

1,015,000.
00 

145,00
0 

6 
1,370,0

00 
228,333 

VIII 189 
20,473,043 

108,323 176 18,088,043 102,773 
7 

1,015,000.
00 

145,00
0 

6 
1,370,0

00 
228,333 

IX 189 
20,473,043 

108,323 176 18,088,043 102,773 
7 

1,015,000.
00 

145,00
0 

6 
1,370,0

00 
228,333 

X 189 
20,473,044 

108,323 176 18,088,044 102,773 
7 

1,015,000.
00 

145,00
0 

6 
1,370,0

00 
228,333 

XI 189 
20,473,044 

108,323 176 18,088,044 102,773 
7 

1,015,000.
00 

145,00
0 

6 
1,370,0

00 
228,333 

XII 189 
20,473,044 

108,323 176 18,088,044 102,773 
7 

1,015,000.
00 

145,00
0 

6 
1,370,0

00 
228,333 

УКУПНО 2,247 242,585,844 1,295,393 2,112 217,010,84
4 

1,233,016 63 9,135,000 1,305,0
00 

72 16,440,
000 

2,740,00
0 

ПРОСЕК 187 20,215,487 107,949 176 18,084,237 102,751 5 761,250 
108,75

0 
6 

1,370,0
00 

228,333 

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године   
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        Прилог 9а 
          

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ 

        у динарима 

Месец  Исплаћен Бруто 2 у 2018. години 
 Обрачунат Бруто 2                                

у 2019. години                                        
пре примене закона* 

 Обрачунат Бруто 2                                         
у 2019. години                                                   

после примене закона* 
Износ уплате у буџет РС  

  1. 2. 3. (2-3) 

I 18,129,100 19,442,818 18,019,604 1,423,214 

II 18,822,482 19,442,818 18,019,604 1,423,214 

III 17,812,407 19,442,818 18,019,604 1,423,214 

IV 16,764,546 20,473,043 18,974,416 1,498,627 

V 18,347,916 20,473,043 18,974,416 1,498,627 

VI 18,485,550 20,473,043 18,974,416 1,498,627 

VII 18,886,066 20,473,043 18,974,416 1,498,627 

VIII 19,071,569 20,473,043 18,974,416 1,498,627 

IX 18,580,256 20,473,043 18,974,416 1,498,627 

X 19,424,766 20,473,044 18,974,417 1,498,627 

XI 19,442,818 20,473,044 18,974,417 1,498,627 

XII 19,442,819 20,473,044 18,974,417 1,498,627 

УКУПНО 223,210,295 242,585,844 224,828,560 17,757,284 

          
* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 
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Планиране накнаде члановима Надзорног одбора 
 
Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су у складу са Закључком Скупштине града Београда број 120-1044/14-С. донетом 
на седници одржаној 18. септембра 2014. године, којим је прописано да нето накнада за рад председника надзорног одбора у јавном предузећу, које 
је основао град Београд, може износити највише 25.000 динара месечно, односно да нето накнада за рад чланова надзорног одбора у јавном 
предузећу, које је основао град Београд, може износити највише 20.000 динара месечно, као и са Законом о привременом уређивању основица за 
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Према овом Закону, накнаде председника и 
чланова надзорног одбора су опорезиве, али у Предузећу се не умањују јер не прелазе износ од 25.000 динара месечно. 
 
 
 
 

          Прилог 10 

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу   

        у динарима   

Месец 

Надзорни одбор / Скупштина -                                                              
реализација претходна година 

Надзорни одбор / Скупштина -                                                     
план текућа година 

  

Укупан 
износ  

Накнада 
председника 

Накнада 
члана 

Број 
чланова 

Укупан 
износ  

Накнада 
председника 

Накнада 
члана 

Број 
чланова 

  

  1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3   

I 65,000 25,000 20,000 2 65,000 25,000 20,000 2   
II 65,000 25,000 20,000 2 65,000 25,000 20,000 2   
III 65,000 25,000 20,000 2 65,000 25,000 20,000 2   
IV 65,000 25,000 20,000 2 65,000 25,000 20,000 2   
V 65,000 25,000 20,000 2 65,000 25,000 20,000 2   
VI 65,000 25,000 20,000 2 65,000 25,000 20,000 2   
VII 65,000 25,000 20,000 2 65,000 25,000 20,000 2   
VIII 65,000 25,000 20,000 2 65,000 25,000 20,000 2   
IX 65,000 25,000 20,000 2 65,000 25,000 20,000 2   
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X 65,000 25,000 20,000 2 65,000 25,000 20,000 2   
XI 65,000 25,000 20,000 2 65,000 25,000 20,000 2   
XII 65,000 25,000 20,000 2 65,000 25,000 20,000 2   

УКУПНО 780,000 300,000 240,000 24 780,000 300,000 240,000 24   
ПРОСЕК 65,000 25,000 20,000 2 65,000 25,000 20,000 2   
           
           

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу 

                у динарима 

Месец 

Надзорни одбор / Скупштина -                                                              
реализација претходна година 

Надзорни одбор / Скупштина -                                                            
план текућа година 

Укупан 
износ  

Накнада 
председника 

Накнада 
члана 

Број 
чланова 

Уплата у 
буџет 

Укупан 
износ  

Накнада 
председника 

Накнада 
члана 

Број 
чланова 

Уплата у 
буџет 

  1+(2*3) 1 2 3 4 1+(2*3) 1 2 3 4 

I 102,849 39,557 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 
II 102,849 39,557 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 
III 102,849 39,557 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 
IV 102,849 39,557 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 
V 102,849 39,557 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 
VI 102,849 39,557 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 
VII 102,849 39,557 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 
VIII 102,849 39,557 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 
IX 102,849 39,557 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 
X 102,849 39,557 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 
XI 102,849 39,557 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 

XII 102,849 39,557 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 

УКУПНО 1,234,188 474,684 379,752 24 0 1,236,000 476,496 379,752 24 0 
ПРОСЕК 102,849 39,557 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 
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          Прилог 11 

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу   

        у динарима   

Месец 

Комисија за ревизију -                                                      
реализација претходна година 

Комисија за ревизију -                                                                                               
план текућа година 

  

Укупан 
износ  

Накнада 
председника 

Накнада 
члана Број чланова 

Укупан 
износ  

Накнада 
председника 

Накнада 
члана Број чланова   

  1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3   

I                   
II                   
III                   
IV                   
V                   
VI                   
VII                   
VIII                   
IX                   
X                   
XI                   
XII                   

УКУПНО                   
ПРОСЕК                   
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Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу 

                у динарима 

Месец 

Комисија за ревизију -                                                                                                                    
реализација претходна година 

Комисија за ревизију -                                                                                                                             
план текућа година 

Укупан 
износ  

Накнада 
председника 

Накнада 
члана 

Број 
чланова 

Уплата у 
буџет 

Укупан 
износ  

Накнада 
председника 

Накнада 
члана 

Број 
чланова 

Уплата у 
буџет 

  1+(2*3) 1 2 3 4 1+(2*3) 1 2 3 4 

I                     
II                     
III                     
IV                     
V                     
VI                     
VII                     
VIII                     
IX                     
X                     
XI                     

XII                     

УКУПНО                     

ПРОСЕК                     
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7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 
 

 

               
Прилог 

12 

                
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ  

                

Кредитор 

Нази
в 

креди
та / 

Проје
кта 

Оригин
ална 

валута 

Гаран
ција 
држа

ве 

Стање 
кредит

не 
задуже
ности у 
оригин
алној 

валути 
на дан 
31.12.2

017.  
претхо

дне 
године 

Стање 
кредит

не 
задуже
ности у 
динари

ма 
на дан 
31.12.2

017.  
претхо

дне 
године 

Годин
а 

повла
чења 

кредит
а 

Рок 
отпл
ате 
без 

пери
ода 

поче
ка 

Пери
од 

поче
ка 

(Gra
ce 

perio
d) 

Дату
м 

прве 
отпл
ате 

Кама
тна 

стоп
а 

Број 
отпл
ата 

токо
м 

једн
е 

годи
не 

 План плаћања 
по кредиту за 
текућу годину                                                  

у динарима 

Стање 
кредит

не 
задуже
ности у 
оригин
алној 

валути 
на дан 
31.12.2

0_  
текуће 
године 

Стање 
кредит

не 
задуже
ности у 
динари

ма 
на дан 
31.12.2

0_  
текуће 
године 

Да/Не 

Укуп
но 

глав
ница 

Укупно 
камата 

Домаћи кредитор 0 0 Не 0 0                     

   ...................                               

   ...................                               

   ...................                               

   ...................                               

   ...................                               

Страни кредитор 0 0 Не 0 0                     

   ...................                               

   ...................                               
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   ...................                               

   ...................                               

   ...................                               

Укупно кредитно 
задужење 

                              

од чега за 
ликвидност                 
од чега за 
капиталне 
пројекте                 

                

                

                

                
ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*  

                

Кредитор 

Нази
в 

креди
та / 

Проје
кта 

Оригин
ална 

валута 

Гаран
ција 
држа

ве 
Година 
повлач

ења 
кредит

а 

Рок 
отплат
е без 

период
а 

почека 

Перио
д 

почека 
(Grace 
period) 

Дату
м 

прве 
отпл
ате 

Кама
тна 

стоп
а 

Број 
отпл
ата 

токо
м 

једн
е 

годи
не 

 План плаћања по 
кредиту за текућу 

годину                                                  
у динарима 

Стање 
кредит

не 
задуже
ности у 
оригин
алној 

валути 
на дан 
31.12.2

0_  
текуће 
године 

Стање 
кредит

не 
задуже
ности у 
динари

ма 
на дан 
31.12.2

0_  
текуће 
године 

  

Да/Не 
Укупно 

главница 

Укуп
но 

кама
та 

Домаћи кредитор 0   Не                      
   ...................                            
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   ...................                            
   ...................                            
   ...................                            
   ...................                            
Страни кредитор 0   Не                      
   ...................                            
   ...................                            
   ...................                            
   ...................                            
   ...................                            
Укупно кредитно 
задужење 

                          
 

од чега за 
ликвидност 

  
              

од чега за 
капиталне 
пројекте 

  
              

                
* година за коју се доноси 
Програм пословања               

 
Предузеће нема кредитне задужености нити планира да се кредитно задужује у 2018. години. 
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8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ       
Прилог 13        

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,  РАДОВА  И  УСЛУГА 
       

       

      
у динарима 

Редни број ПОЗИЦИЈА Реализација у 
2018. години  

План за                   
01.01.-
31.03.2019 

План за                   
01.01.-
30.06.2019. 

План за                   
01.01.-
30.09.2019. 

План за                   
01.01.-
31.12.2019. 

  Добра 

1.  Метални стубови 
Битан елемент система јавног осветљења. Ова опрема се 
углавном монтира у ужем градском језгру. Набавка се врши 
ради испуњења плана рада по ПРОГРАМУ II - Унапређење 
и адаптација јавног функционалног и декоративног 
осветљења на територији Града Београда.Такође се 
користи у случајевима замене оштећених или ударених 
стубова новим. Процена количина је извршена на основу 
анализе потрошње у претходне две године. Процењена 
вредност је утврђена на основу последњих набавних цена 
из уговора закључених у претходним годинама, као и 
увидом у актуелне цене из преузетих ценовника. 

52,257,200 5,000,000 25,000,000 40,000,000 60,000,000 
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2.  Делови стуба 
У току године често се појављује проблем недостатка 
поклопаца на металним стубовима. Ова чињеница 
директно утиче на безбедност електроенергетске опреме и 
непосредну опасност по живот и здравље људи. Процена 
количина је извршена на основу анализе потрошње у 
претходне две године. Процењена вредност је утврђена на 
основу последњих набавних цена из уговора закључених у 
претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из 
преузетих ценовника. 

1,442,625  500,000 1,000,000 1,500,000 

3.  Бетонски стубови 
Ова опрема углавном се монтира у ширем градском језгру. 
Набавка се врши ради испуњења плана рада по 
ПРОГРАМУ II - Унапређење и адаптација јавног 
функционалног и декоративног осветљења на територији 
Града Београда. Процена количина је извршена на основу 
анализе потрошње у претходне две године. Процењена 
вредност је утврђена на основу последњих набавних цена 
из уговора закључених у претходним годинама, као и 
увидом у актуелне цене из преузетих ценовника. 

23,413,240 1,000,000 6,000,000 11,000,000 15,000,000 
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4.  Каблови и снопови 
Ово је витална ставка у циљу испуњавања обавеза 
Предузећа. Наиме, ова позиција се користи како у циљу 
испуњења ПРОГРАМА II, тако и у текућем одржавању 
(погонски кварови на кабловима и намерни кварови - 
кидања каблова). Процена количина је извршена на основу 
анализе потрошње у претходне две године. Процењена 
вредност је утврђена на основу последњих набавних цена 
из уговора закључених у претходним годинама, као и 
увидом у актуелне цене из преузетих ценовника. 

32,307,343 5,000,000 12,000,000 20,000,000 30,000,000 

5.  Кабловски прибор - ситан 
Кабловски прибор је директо повезан са ставком 4. овог 
ПЛАНА, па су тиме и сва образложења идентична. Користи 
се у случајевима погонских кварова, као намерних кварова 
(кидања) на кабловима Процена количина је извршена на 
основу анализе потрошње у претходне две године. 
Процењена вредност је утврђена на основу последњих 
набавних цена из уговора закључених у претходним 
годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих 
ценовника. 

8,173,216 2,000,000 5,000,000 7,500,000 10,000,000 

6.  Светиљке 
Ова опрема се користи за осветљавање улица, паркова, 
школских дворишта, дечијих вртића и осталих јавних 
површина. И ова опрема се користи за испуњавање 
обавеза према програму II, као и обавеза на текућем 
одржавању (замена оштећених или уништених светиљки). 
Процена количина је извршена на основу анализе 
потрошње у претходне две године. Процењена вредност је 
утврђена на основу последњих набавних цена из уговора 
закључених у претходним годинама, као и увидом у 
актуелне цене из преузетих ценовника. 

105,000,000 15,000,000 40,000,000 75,000,000 105,000,000 
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7.  Рефлектори 
Ова опрема се монтира за осветљавање спортских терена, 
школских дворишта, фасада и сл. Користи се за 
испуњавање обавеза према програму II, као и обавеза на 
текућем одржавању. Процена количина је извршена на 
основу анализе потрошње у претходне две године и 
Програма рада за 2018.годину. Процењена вредност је 
утврђена на основу последњих набавних цена из уговора 
закључених у претходним годинама, као и увидом у 
актуелне цене из преузетих ценовника. 

71,801,363 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 

8.  Лире,редуцири и наглавци 
Ово је пратећа опрема која у комплету са металним 
стубовима чини основу за монтажу светиљки и 
рефлектора.  Процена количина је извршена на основу 
анализе потрошње у претходне две године. Процењена 
вредност је утврђена на основу последњих набавних цена 
из уговора закључених у претходним годинама, као и 
увидом у актуелне цене из преузетих ценовника. 

16,309,130 2,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 

9.  Делови за светиљке 
У сврху благовременог и квалитетног одржавања 
светиљки, тј. система јавног осветљења, ова опрема 
представља неодвојиву компоненту. Процена количина је 
извршена на основу анализе потрошње у претходне две 
године. Процењена вредност је утврђена на основу 
последњих набавних цена из уговора закључених у 
претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из 
преузетих ценовника. 

3,615,424 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 

10.  Сијалице 
Ово је основна компонента система јавног осветљења. 
Користи се пре свега за испуњење ПРОГРАМА I (Програм 
одржавања јавног осветљења на територији града 
Београда). Процена количина је извршена на основу 
анализе потрошње у претходне две године. Процењена 
вредност је утврђена на основу последњих набавних цена 
из уговора закључених у претходним годинама, као и 
увидом у актуелне цене из преузетих ценовника. 

47,000,000 10,000,000 25,000,000 40,000,000 50,000,000 
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11.  Разводни ормани 
Основна намена ове опреме је напајање светиљки 
електричном енергијом по годишњем програму паљења и 
гашења. Процена количина је извршена на основу анализе 
потрошње у претходне две године. Процењена вредност је 
утврђена на основу последњих набавних цена из уговора 
закључених у претходним годинама, као и увидом у 
актуелне цене из преузетих ценовника. 

0  1,000,000 2,000,000 2,000,000 

12.  Осигурачи 
Ова компонента се користи као прекострујна заштита 
електроенергетских инсталација. У случају квара у систему 
или намерног кидања каблова долази до прегоревања 
осигурача. Процена количина је извршена на основу 
анализе потрошње у претходне две године. Процењена 
вредност је утврђена на основу последњих набавних цена 
из уговора закључених у претходним годинама, као и 
увидом у актуелне цене из преузетих ценовника. 

1,372,000 250,000 700,000 1,000,000 1,500,000 

13.  Инсталациони материјал 
се користи за одржавање система јавног осветљења   у 
технички исправном стању, као за испуњење обавеза по 
ПРОГРАМУ II. Процена количина је извршена на основу 
анализе потрошње у претходне две године. Процењена 
вредност је утврђена на основу последњих набавних цена 
из уговора закључених у претходним годинама, као и 
увидом у актуелне цене из преузетих ценовника. 

5,000,000 500,000 1,500,000 3,500,000 5,000,000 

14.  Опрема за декоративно осветљење Бранковог моста 
На основу захтева Секретаријата за енергетику потребно је 
урадити ново декоративно осветљење Бранковог моста . 
Услед тога је неопходно набавити нову опрему 
декоративног осветљења. У плану је приказана вредност 
опремe. 

0   150,000,000 150,000,000 
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15.  Метални поклопци за стубове 
 Набавку наведене опреме неопходно спровести у циљу 
обезбеђења обављања основне делатности. Процена 
количина је извршена на основу анализе потрeба у 
наредном периоду. Процењена вредност је утврђена на 
основу потребних оквирних количина и тржишних цена. 

10,000,000 2,500,000 5,000,000 8,000,000 15,000,000 

16.  Опрема за централну континуалну регулацију 
светлосног флукса 
Набавку је неопходно спровести на основу анализе 
потреба за дорадом ситема централне континуалне 
регулације светлосног флукса. Систем омогућава уштеду у 
потрошнји електричне енергије. 

30,000,000   10,000,000 20,000,000 

17.  Специјална мултифункционална радна машина са 
прикључцима 
Набавку наведене опреме неопходно спровести у циљу 
обезбеђења обављања основне делатности. 
Вишенаменска радна машина служи као платформа, 
чистач снега, виљушкар, вуча возила, ископ. Потребна је 
због унапређења и функционисања возног парка ЈКП Јавно 
осветљење. 

0    19,000,000 
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18.  Четворостубна електро-хидраулична дизалица 
носивости до 5000кг 
Набавку наведене опреме неопходно спровести у циљу 
обезбеђења обављања основне делатности. 
Вишенаменска радна машина служи као платформа, 
чистач снега, виљушкар, вуча возила, ископ. Потребна је 
због унапређења и функционисања возног парка ЈКП Јавно 
осветљење. 

0    2,500,000 

19.  Додатна опрема за разводне ормане 
Набавку наведене опреме неопходно спровести у циљу 
обезбеђења обављања основне делатности. Процена 
количина је извршена на основу анализе потрошње у 
претходне две године и Програма рада за 2018.годину. 
Процењена вредност је утврђена на основу последњих 
набавних цена из уговора закључених у претходним 
годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих 
ценовника. 

0 0 300,000 600,000 1,000,000 
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20.  Серверска и мрежна опрема 
Развојем нових сервиса за потребе предузећа и 
аутоматизацијом постојећих сервиса који се користе (ЕРП, 
ДМС, приступи са удаљених локација) потребна је набавка 
нове и надоградња постојеће серверске и мрежне опреме. 
Део рачунарске опреме које поседујемо је из 2008. године 
па самим тим и надоградња није могућа већ је потребна 
набавка нове опреме. Процена вредности набавке је 
утврђена на основу анализе тржишта путем сакупљања 
података са интернета и контактирањем реномираних 
продаваца наведене опреме, тренутних потреба и 
пројекцијом потреба за 2018. годину, као и на основу 
последњих набавних цена из уговора закључених у 
претходним годинама. 

2,985,664   1,500,000 3,000,000 

21.  ЈН Мајкрософт лиценце 
Набавка се односи на Мајкрософт лиценце за софтвере 
које предузеће користи. Jавна набавка ће се спроводити 
као централизована преко Службе за централизоване 
јавне набаке и контролу набавки града Београда. 

2,302,501   2,062,000 2,062,000 

22.  Лиценцирани софтвер 
Набавка се односи на обнову годишњих лиценци за 
софтвере које предузеће користи, као и на набавку 
оперативног система за нове рачунаре. Процена вредности 
набавке је утврђена на основу анализе тржишта путем 
сакупљања података са интернета и контактирањем 
реномираних продаваца наведене опреме, тренутних 
потреба и пројекцијом потреба за 2018. годину, као и на 
основу последњих набавних цена из уговора закључених у 
претходним годинама. 

2,997,248  1,700,000 3,000,000 3,000,000 
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23.  Опрема за рад на терену 
Набавку опреме је неопходно спровести у циљу 
обезбеђења обављања основне делатности. Неопходно је 
за рад на терену набавити акумулаторске пресе за 
пресовање кабловских завршница, агрегат за рад са 
опремом која захтева извор електричне енергије а за то не 
постоје услови. Процена вредности набавке је утврђена на 
основу анализе тржишта путем сакупљања података са 
интернета и контактирањем реномираних продаваца 
наведене опреме. 

799,584  800,000 800,000 800,000 

24.  Aлат теренски 
Набавку наведене опреме неопходно спровести у циљу 
обезбеђења обављања основне делатности. Набавка се 
врши због замене постојећег алата из комплета алата 
(торба са алатом чији  садржаја чине: изолована монтерска 
кљешта, изоловане сечице, кљешта за скидање изолације, 
флах кљешта, сечице, гарнитуре изолованих равних и 
звездастих одвијача, тестера за метал са платном,...итд). 
Процењена вредност је извршена на основу увида у 
актуелне цене понуђача преко интернета. 

5,700,000  1,000,000 2,000,000 3,000,000 

25.  Одела, униформе и заштитна потрошна средства 
Набавка се спроводи ради набавке заштитних средстава за 
запослене а на основу Листе личних заштитних средстава. 
Процена количине је извршена на основу потребе 
занављања личних заштитних средстава у складу са веком 
трајања наведеном у Листи личних заштитних средстава. 
Процењена вредност је утврђена на основу последњих 
набавних цена из закључених уговора у 2018. години као и 
увидом у актуелне цене понуђача преко интернета. 

5,600,000    4,000,000 
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26.  Опрема за безбедан рад  
Набавка се спроводи ради набавке личних заштитних 
средстава за запослене а на основу Закона о безбедности 
и здрављу на раду, Акта о процени ризика. Процена 
количине је извршена на основу потребе занављања 
личних заштитних средстава у складу са веком трајања 
наведеном у Листи личних заштитних средстава. 
Процењена вредност је утврђена на основу последњих 
набавних цена из закључених уговора у 2018. години као и 
увидом у актуелне цене понуђача преко интернета 

994,000   1,300,000 1,300,000 

27.  Гориво за возила – Бензин, Течни нафтни гас (ЛПГ), 
Дизел гориво        
Набавка ће се спровести као централизована од стране 
Службе за централизоване јавне набавке и контролу 
набавки града Београда. Набавку је неопходно спровести 
како би се омогућило несметано коришћење средстава 
транспопрта и механизације. Процена је вршена на основу 
потрошње горива у 2018. години и на основу кретања цена 
деривата. 

11,000,000 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 

28.  Резервни делови за путничка и теретна возила, уља, 
мазива и ауто козметика  
Да би се обезбедило одржавање возила коришћењем 
сопствене радне снаге неопходно је обезбедити резервне 
делове који ће бити уграђењи у сопственим радионицама 
фирме. На тај начин се смањује трошак уградње делова, 
односно потреба за ангажовањем трећих лица. Процењена 
вредност је утвђена на основу прегледа утрошака у 
претходном периоду, као и увидом у актуелне цене 
понуђача преко интернета. 

500,000  1,000,000 2,000,000 3,200,000 
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29.  Гуме за аутомобиле и камионе 
Законом о безбедности саобраћаја је неопходно 
обезбедити зимске гуме за сва возила јер је  предвиђена 
обавеза коришћења зимских гума на свим возилима масе 
испод 3,5 тона. Процењена вредност је утврђена на основу 
прегледа трошкова у претходном периоду, процене 
дотрајалости постојећих гума, као и потребе за мењањем 
гума у наредном периоду. 

414,036 400,000 400,000 400,000 900,000 

30.  Мерно регулациони уређаји 
Набавку наведене опреме неопходно спровести у циљу 
обезбеђења обављања основне делатности. Процена 
количина је извршена на основу анализе потрошње у 
претходне две године и Програма рада за 2018.годину. 
Процењена вредност је утврђена на основу последњих 
набавних цена из уговора закључених у претходним 
годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих 
ценовника. 

2,000,000    2,000,000 2,000,000 

31.  Испорука електричне енергије  
Набавка ће се спровести као централизована од стране 
Службе за централизоване јавне набавке и контролу 
набавки града Београда. Набавку наведене услуге 
неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања 
основне делатности. Процена количина и процењена 
вредност је извршена на основу анализе потрошње у 2018. 
години.  

2,100,000 1,000,000 1,650,000 2,250,000 3,000,000 

32.  Грађевински потрошни и репро материјал 
Набавку наведеног материјала неопходно спровести у 
циљу обезбеђења обављања основне делатности. 
Процена количина је извршена на основу анализе 
потрошње у претходне две године и Програма рада за 
2018.годину. Процењена вредност је утврђена на основу 
последњих набавних цена из уговора закључених у 
претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из 
преузетих ценовника. 

499,340 150,000 250,000 375,000 500,000 
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33.  Браварски материјал и вијчана роба 
Набавку наведеног материјала неопходно спровести у 
циљу обезбеђења обављања основне делатности. 
Процена количина је извршена на основу анализе 
потрошње у претходне две године и Програма рада за 
2018.годину. Процењена вредност је утврђена на основу 
последњих набавних цена из уговора закључених у 
претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из 
преузетих ценовника. 

500,000     
 

500,000 

34.  Ситан инвентар 
Набавку ситног инвентара је неопходно спровести у циљу 
обезбеђења обављања основне делатности. Процењена 
вредност је уврштена на основу процене потреба у 2018. 
години, као и увидом у актуелне цене понуђача преко 
интернета. 

399,745 100,000 250,000 350,000 500,000 

35.  Саобраћајни знакови  
Неопходна је набавка нових саобраћајних знакова који ће 
се користити за обележавање места извођења радова на 
саобраћајним површинама, у циљу обезбеђења места рада 
и безбедности радника и осталих учесника у саобраћају. 
Процењена вредност је уврштена на основу постојећег 
броја теретних возила која се користе за извођење радова 
и интензитета њиховог коришћења, као и увидом у 
актуелне цене понуђача путем интернета.  

0      300,000 300,000 

36.  Трошкови репрезентације- кафа, сокови,…Набавка се 
спроводи ради набавке намирница за потребе угошћавања 
пословних партнера у просторијама предузећа. Процењена 
вредност је утврђена на основу утрошених количина у 
претходним годинама, као и актуелних цене на тржишту 
ових роба увидом у понуде путем интернета.  

499,320 150,000 250,000 350,000 450,000 
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37.  Материјал за мрежну инсталацију са 
 пратећим алатом 
Набавка се односи на материјал потребан за инсталацију 
рачунарске и телефонске опреме у пословним 
просторијама. Процењена вредност је утврђена на основу 
последњих набавних цена из уговора закључених у 
претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из 
преузетих ценовника. 

390,000 150,000 150,000 250,000 400,000 

38.  Пакована вода за пиће ( флаширана )  
Воду за пиће је потребно набавити за потребе радника који 
раде на терену, у летњим месецима. Процена количина је 
утврђена на основу досадашње потрошње, а процењена 
вредност на основу увида у цене које су актуелне код 
произвођача и продаваца пијаће воде. 

299,780  350,000 350,000 350,000 

39.  Контејнери и канте за одлагање отпада 
Предузеће је у складу са стандардом ИСО:14001 у обавези 
да поштује захтеве везане за одлагање отпада и заштиту 
животне средине. У складу са тим, потребно је набавити 
одговарајућу опрему - пластичне контејнере и канте за 
одлагање отпада (сијалица, демонтираног материјала, 
уља, папира....) који настаје као резултат обављања 
делатности предузећа. Процена вредности набавке је 
извршена претрагом интернета и телефонским контактом 
са произвођачима опреме за одлагање отпада. 

500,000     500,000 

40.  СЕФ (ком. 1) -ОРН 44421300-0 Сефови 
За чување поверљиве документације из области одбране и 
ванредних ситуација-Уредба Владе о посебним мерама 
физичко-техничке заштите тајних података,Службени 
гласник РС: 097/2011 Датум: 21.12.2011 
Процена вредности набавке је извршена aнализом 
тржишта добра који је предмет набавке 

0    360,000 
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41.  Канцеларијски намештај и опрема 
Набавку је потребно спровести због дотрајалости дела 
постојећег канцеларијског намештаја и набавке 
недостајућег. Процењена вредност је извршена на основу 
последњих набавних цена из уговора закључених у 
претходним годинама, као и увида у актуелне цене 
понуђача преко интернета. 

499,000      500,000 

42.  Канцеларијски материјал 
Набавку наведеног материјала неопходно спровести у 
циљу обезбеђења обављања основне делатности. 
Процењена вредност је извршена на основу прегледа 
утрошака у претходним годинама, као и увида у актуелне 
цене понуђача преко интернета.  

497,726 250,000 350,000 400,000 500,000 

43.  Средства за одржавање хигијене-Производи за 
чишћење 
Набавка се спроводи ради обезбеђења средстава за 
одржавање хигијене у објектима Наручиоца на три 
локације: Устаничка 64, Теодора Драјзера 42. и Кеј 
ослобођења 15. Процењена вредност је утврђена на 
основу последњих набавних цена из закљученог уговора у 
претходним годинама, као и увидом у актуелне цене 
понуђача преко интернета. 

388,354 250,000 250,000 500,000 500,000 

44.  Прибор за одржавање хигијене-Производи за чишћење 
Набавка се спроводи ради обезбеђења средстава за 
одржавање хигијене у објектима Наручиоца на четри 
локације: Устаничка 64, Теодора Драјзера 42.,Кеј 
ослобођења 15 и Карабурма. Процењена вредност је 
утврђена на основу последњих набавних цена из 
закљученог уговора у претходним годинама, као и увидом у 
актуелне цене понуђача преко интернета. 

400,000 100,000 200,000 300,000 400,000 
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45.  Папирна галантерија за одржавање личне хигијене-
Производи за чишћење 
Набавка се спроводи ради обезбеђења средстава за 
одржавање хигијене у објектима Наручиоца на четри 
локације: Устаничка 64, Теодора Драјзера 42. Кеј 
ослобођења 15 и Карабурма. Процењена вредност је 
утврђена на основу последњих набавних цена из 
закљученог уговора у претходним годинама, као и увидом у 
актуелне цене понуђача преко интернета. 

490,000 100,000 250,000 350,000 500,000 

46.  Промотивни материјал  
Набавка потребна за репрезентативни материјал 
(календари, роковници, хемијске оловке, упаљачи и сл.). 
Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене 
понуђача преко интернета. 

500,000       500,000 

47.  Опрема за видео надзор 
Набавка је неопходна због систематске замене старе 
опреме на локацијама Погон Дедиње, погон Центар и погон 
Земун. Процењена вредност је утврђена на основу 
последњих набавних цена из уговора закључених у 
претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из 
преузетих ценовника. 

392,375   250,000 250,000 250,000 

48.  Фиксни телефони 
Набавка је неопходна због систематске замене старе 
опреме на локацијама Погон Дедиње, погон Центар и погон 
Земун. Процењена вредност је утврђена на основу 
последњих набавних цена из уговора закључених у 
претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из 
преузетих ценовника. 

343,130   300,000 300,000 300,000 

49.  Додатни батеријски модул за УПС 
Набавка је неопходна због систематске замене старе 
опреме на локацијама Погон Дедиње, погон Центар и погон 
Земун. Процењена вредност је утврђена на основу 
последњих набавних цена из уговора закључених у 
претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из 
преузетих ценовника. 

495,543    500,000 500,000 500,000 
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50.  Набавка клима уређаја 
Набавка је неопходна због замене одређеног броја 
постојећих клима уређаја услед дотрајалости многих 
старих клима уређаја. Процењена вредност је утврђена на 
основу увида у актуелне цене на тржишту путем интернета. 

0  500,000  500,000 

51.  Набавка елетричних грејних тела  
Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене 
понуђача преко интернета. 

498,800    500,000 

52.  Набавка и уградња керамичких плочица  
Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене 
понуђача преко интернета.  

500,000    500,000 

53.  Уређаји за позиционирање објеката ГИС 
Набавка уређаја је потребна за позиционирање објеката за 
ГИС. Процењена вредност је извршена на основу 
сагледавања утрошених количина у претходном периоду и 
увида у актуелне цене понуђача преко интернета. 

 300,000 300,000 300,000 300,000 

  Укупно добра: 452,777,687 55,200,000 156,700,000 477,787,000 571,372,000 

  Услуге 

1.  Услуга мерења импедансе петље кваре, уземљења и 
потенцијала стуба 
Набавку наведене услуге неопходно спровести у циљу 
обезбеђења обављања основне делатности. Процењена 
вредност је утврђена на основу анализе потрошње у 
претходне две године и Програма рада за 2018.годину, као 
и последњих набавних цена из уговора закључених у 
претходним годинама. 

2,000,000 500,000 1,250,000 2,000,000 2,500,000 
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2.  Услуга репарације новогодишње расвете 
Набавку наведене услуге неопходно спровести у циљу 
обезбеђења обављања основне делатности. Део постојеће 
опрема је веома стар (и до 10 година) и неопходне су 
константне репарације исте, како се не би угрозила 
безбедност грађана. Процењена вредност односи се на  
количину опреме коју је неопходно репарирати ради 
обезбеђења њеног безбедног функционисања и утврђена 
је на основу последњих набавних цена из уговора 
закључених у претходним годинама, као и увидом у 
актуелне цене из преузетих ценовника. 

16,947,880   
 

17,000,000 17,000,000 

3.  Услуга репарације металних стубова 
Набавку је неопходно спровести због репарације стубова 
јавне расвете. Репарација обухвата антикорозивну 
заштиту, пескарење и фарбање стубова. Процењена 
вредност је утврђена на основу истраживања тржишта. 

0  2,000,000 2,000,000 2,000,000 

4.  Услуга ангажовања специјалних возила, машина 
Набавку наведене услуге неопходно спровести у циљу 
обезбеђења обављања основне делатности. Процењена 
количина је извршена на основу анализе потрошње у 
претходне две године и Програма рада за 2018.годину. 
Процењена вредност је утврђена на основу последњих 
набавних цена у 2018.години. 

2,500,000 1,000,000 2,500,000 3,500,000 5,000,000 

5.  Услуга изнајмљивање фотокопир апарата  
са одржавањем 
Централизована штампа, мониторинг свих уређаја са једне 
локације, одржавање, уштеда на папиру и тонерима су 
разлози за наведену набавку. Анализом исплативости 
набавке и одржавања сопствене опреме насупрот 
изнајмњивању наведене опреме, дошло се до закључка да 
је исплативије изнајмљивање, будући да трошкови 
одржавања расту након прве године коришћења опреме. 
Такође, услугом изнајмљивања могуће је извршити замену 
и модернизацију фотокопорних уређаја без додатне 
накнаде. Процењена вредност набавке је утврђена на 
основу претходних уговора. 

2,800,000 750,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000 



168 
 

6.  Адвокатске услуге 
Набавка се спроводи због постојања судских спорова у 
којима је ЈКП "Јавно осветљење" Београд тужена страна за 
велике износе, као и због компликованости спорова. ЈКП 
"Јавно осветљење" Београд није у могућности да спорове 
преда градском правобранилаштву града Београда, јер у 
судким предметима ЈКП "Јавно осветљење" Београд и град 
Београд имају различите интересе. Процењена вредност је 
изврешена на основу оквирних адвокатских услуга и 
тржишне цене ових услуга. 

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 

7.  Услуга репрограмирања софтвера 
Промене у начину пословања, новим законима, захтевима 
од стране оснивача, регулаторних органа и самих 
запослених условљавају потребу за набавком предметне 
услуге. Процењена вредност набавке је утврђена је на 
основу цена из претходних уговора. 

4,600,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,600,000 
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8.  Услуга поправке и сервисирања путничких и теретних 
возила  са уградњом резервних делова 
Возила која су набављена у последње две године и која су 
још увек под гаранцијом, морају се одржавати код 
овлашћених сервисера. Да би се омогућило несметано 
извршење свакодневних радних задатака неопходно је да 
транспортна средства заједно за платформама буду у 
исправом стању. Како се ради о транспортним средствима 
која у себи имају компјутерске уређаје и електронику као и 
делове који се не могу заменити у нашој радионици 
неопходно је ангажовање сервисера који ће вршити 
одржавање возила у исправном и безбедном стању. Ово се 
наручито односи на платформе у којима се налазе радници 
који раде на висинама тако да и најмања неипрсавност 
може угрозити њихову безбедност и животе. Процењена 
вредност извршена је на основу трошкова који су постојали 
у претходним годинама, пређеној километражи возила, као 
и потребним сервисима које је потребно извршити у 
наредном периоду. Како су возила старија и имају већи 
број пређених километара у односу на претходне године та 
чињеница је такође узета у обзир. Такође вођено је рачуна 
и о платформама које су старије више од десет година да 
се на њима уради замена хидрауличних црева и свих 
делова које је потребно због старости и исхабаности 
заменити  

8,500,000 2,500,000 5,000,000 7,500,000 10,000,000 



170 
 

9.  Услуга осигурања возила 
Набавка је неопходна из разлога осигурања возила од 
штете настале деловањем трећих лица. Без одговарајуће 
полисе осигурања није могуће регистровати возило 
односно немогуће би га било користити. Процена је 
урађена на основу праћења кретања цене осигурања на 
тржишту узимајући у обзир да ће се у наредном периоду 
набавити још додатних возила. Узета је и могућност да 
осигурање возила поскупи у наредном периоду. 

758,112 250,000 500,000 850,000 1,100,000 

10.  Услуга осигурања имовине и лица 
Неопходно је обезбедити континуирано осигурање имовине 
и запослених. Процена вредности је рађена на основу 
актуелних премија осигурања, књиговодствене вредности 
имовине која ће бити предмет осигурања, као и планираног 
броја запослених у току 2018. године. 

1,359,767 400,000 800,000 2,150,000 3,500,000 

11.  Услуге хитних интервенција и одржавање на објектима 
ЈКП ЈО 
Набавка је неопходна услед непредвиђених кварова на 
објектима предузећа (водовод и канализација, електричне 
инсталације, поправка браварије, замена плочица и сл.), 
као и предузимање превентивних мера које би могле 
довести до већих кварова и штета. Процена вредности 
евентуалних радова је утврђена на основу претходно 
закључених уговора, као и увида у цене грађевинског 
материјала и услуга на тржишту. 

5,500,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 
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12.  Услуга закупа магацинског простора  
Набавку наведене услуге неопходно је спровести у циљу 
обезбеђења одговарајућег магацинског простора за 
смештај Опреме за свечано осветљење, која је набављена 
у претходним годинама и која је у плану за набавку и у овој 
години.Процењена вредност је извршена на основу  
процене величине простора за складиштење и цена 
складишног простора постигнутих у јавним набавкама 
претходних година. Јавна набавка се не спроводи на 
основу члана 7. став 15. . ЗЈН. 

18,000,000 6,750,000 13,500,000 20,250,000 27,000,000 

13.  Услуге лизинга – закупа службених возила 
Анализом исплативости набавке и одржавања сопствених 
возила насупрот изнајмњивању службених возила, дошло 
се до закључка да је исплативије изнајмљивање, будући да 
су трошкови одржавања велики  

0 625,000 1,250,000 1,875,000 2,500,000 

14.  Услуге лизинга – закупа рачунара 
Анализом исплативости набавке и одржавања сопствене 
опреме насупрот изнајмњивању наведене опреме, дошло 
се до закључка да је исплативије изнајмљивање, будући да 
трошкови одржавања расту након прве године коришћења 
опреме.  

0 41,750 83,500 125,250 167,000 

15.  Услуга одржавања УПС 
Комплетна серверска опрема је тренутно заштићена УПС-
ом од нестанка струје, пада напона, па је самим тим и 
одржавање УПС-а неопходно како би се обезбедило 
непрекидно напајање за ИТ опрему. Процењена вредност 
је урађена на основу последњих набавних цена из уговора 
закључених у претходним годинама, као и испитивањем 
актуелних цена на интернету. 

594,000 150,000 300,000 450,000 600,000 
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16.  Услуга чуварске службе-ФТО 
Набавка се спроводи ради физичко-техничког обезбеђења 
пословног објекта Наручиоца у улици Теодора Драјзера 42, 
а из разлога безбедности имовине и лица. Остале  
локације (Устаничка 64, Кеј ослобођења 15 и Карабурма) су 
у закупу и физичко-техничко обезбеђење је од стране 
закуподавца. Предвиђена је услуга за укупан број сати на 
годишњем нивоу (0-24 сата). Процењена вредност је 
утврђена на основу последњих набавних цена из уговора 
закључених у претходним годинама, као и увидом у 
актуелне цене понуђача датих услгуа путем интернета. 

2,700,000 675,000 1,350,000 2,025,000 2,700,000 

17.  Услуге тех. надзора и тех. Кооординације 
Набавку наведене услуге неопходно спровести у циљу 
обезбеђења обављања основне делатности. Процењена 
вредност је утврђена на основу анализе потрошње у 
претходне две године и Програма рада за 2018.годину, као 
и последњих набавних цена из уговора закључених у 
претходним годинама. 

3,000,000 750,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000 

18.  Услуга одржавања и контроле противпожарне опреме 
Набавка се спроводи у складу са одредбама Закона о 
заштити од пожара ("Службени гласник РС" бр. 111/2009 и 
20/2015). Наручилац нема систематизована радна места за 
обављање ових послова. Процењена вредност је утврђена 
на основу последњих набавних цена из уговора 
закључених у претходним годинама. 

1,000,000 300,000 600,000 900,000 1,200,000 
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19.  Услуга одржавања хигијене у објектима ЈКП ЈО 
Набавка се спроводи за одржавање чистоће у три објекта 
Наручиоца и то: Устаничка 64, Теодора Драјзера 42. и Кеј 
ослобођења 15 и Карабурма а неопходна је првенствено из 
здравствених и хигијенских разлога. Наручилац нема 
систематизована радна места за обављање ових послова. 
Процењена вредност је утврђена на основу последњих 
набавних цена из уговора закључених у претходним 
годинама, кретања зарада у Републици Србији, као и 
кретања цена средстава за одржавање хигијене у 
претходним годинама. 

3,600,000 1,025,000 2,050,000 3,075,000 4,100,000 

20.  Здравствене услуге 
Набавка је неопходна ради годишњег прегледа 
запослених. Процењена вредност је утврђена на основу 
вредности уговора закљученог у 2018.години, као и 
претраживањем интернет сајтова домова здравља који 
пружају предметне услуге. 

2,021,200 1,500,000 2,000,000 2,400,000 2,500,000 

21.  Услуге стручног усавршавања 
Набавка је неопходна ради упознавања запослених са 
новинама и изменама у законским прописима и 
подзаконским актима, које су битне за пословање 
предузећа, а која се презентују на стручним семинарима и 
саветовањима из области јавних набавки, рачуноводства, 
зарада и радних односа, као и електротехнике и јавног 
осветљења. Процењена вредност је утврђена на основу 
увида у наруџбенице на сајтовима пружалаца услуга 
стручног усавршавања, као и цена последњих котизација 
на семинарима везаним за делатност предузећа. 

1,000,000 750,000 1,000,000 1,250,000 1,500,000 
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22.  Услуга мобилне телефоније 
Набавка ће се спровести као централизована од стране 
Службе за централизоване јавне набавке и контролу 
набавки града Београда. Јавну набавку за 
телекомуникационе услуге је неопходно покренути због 
обављања свакодневне делатности.Процењена вредност 
јавне набавке је извршена на основу сагледавања 
трошкова у претходном периоду и цена 
телекомуникационих услуга на тржишту. 

2,000,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 

23.  Интернет услуге 
Јавну набавку за телекомуникационе услуге је неопходно 
покренути због обављања свакодневне делатности. 
Процењена вредност набавке је утврђена је на основу цена 
из претходних уговора. 

1,000,000 250,000 500,000 750,000 900,000 

24.  Услуге банкарске (за оквирну линију за банкарске 
гаранције) 
Набавку је неоходно спровести због обезбеђивања 
потребних бакарских гаранција зa учешћe на тендерима. 
Процењена вредност је утврђена на основу планираних 
трошкова за 2018. годину по овом основу. 

100,000  375,000 750,000  1,100,000  1,500,000 

25.  Испитивање и анализа електронске опреме 
За специјалне (уникатне) уређаје на појединим објектима 
неопходно је ангажовање трећих лица. Ово се пре свега 
односи на интервенције на софтверу. Процењена вредност 
набавке је утврђена на основу цена из претходних уговора. 

3,600,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 

26.  Куповина времена за емитовање и продукцију ТВ 
програма који није реклама и пропаганда 
Набавку је неоходно спровести због потребе предузећа за 
давањем сервисних информација корисницима комуналних 
услуга и обавештавање јавности о радовима предузећа. 
Процењен износ је утврђен на основу истраживања 
тржишта. Јавна набавка се не спроводи на основу члана 7. 
став 1. тачка 2 подтачка 10. ЗЈН. 

10,000,000 2,500,000 6,500,000 10,000,000 13,000,000 
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27.  Outsourcing услуге 
Набавку је неопходно спровести због потреба за 
ангажовањем радне снаге са којом не располаже 
предузеће, или не располаже у довољној мери, а 
неопходна је за извођење радова дефинисаних 
програмима рада за 2018 годину. Процењена вредност је 
урађена на бази пројекције потребих радних сати и цене 
нормираног радног сата. 

13,000,000 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 

28.  Услуга објаве, саопштења и сервисних информација у 
електронским медијима 
Набавку је неоходно спровести због потребе предузећа за 
давањем сервисних информација корисницима комуналних 
услуга и обавештавање јавности о радовима предузећа. 
Процењен износ је утврђен на основу истраживања 
тржишта. Јавна набавка се не спроводи на основу члана 7. 
став 1. тачка 2 подтачка 4. ЗЈН. 

4,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 

29.  Услуга штампе (визит карте, коверте фасцикле, 
налепнице) са знаком предузећа 
Набавка је неопходна за обезбеђење екстерног штампаног 
материјала са логотипом предузећа. Процењена вредност 
је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора 
закључених у претходним годинама, као и увидом у 
актуелне цене понуђача путем интернета. 

500,000    500,000 

30.  Атестирање хидрауличних платформи и дизалица 
На основу Закона о заштити на раду неопходно је вршити 
испитивање и преглед опреме за рад, у овом случају 
хидрауличних платформи и дизалица како би се омогућило 
њихово безбедно коришћење приликом извођења радова. 
Процењена вредност је извршена на основу потребног 
броја возила код којих је потребно извршити неопходне 
прегледе, као и увидом у актуелне цене понуђача на 
тржишту. 

202,800    300,000 
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31.  Атестирање тахографа  
На основу закона о безбедности саобраћаја потребно је 
вршење атестиранја тахографа за теретна возила. 
Процењена вредност утврђена је на осноу цене коштања 
атестирања у претходним годинама, и количине коју је 
потребно атестирaти. 

0    100,000 

32.  Услуга техничког прегледа и регистрације возила 
Да би се транспортна средства могла регистровати и 
пустити у саобраћај неопходно је извршити регистрацију 
возила. Технички преглед возила је један од основних 
услова регистрације возила. Такође приликом извођења 
одређених поправки на возилима потребно је извршити и 
технички преглед возила којим би се потврдила исправност 
и возило могло безбедно пустити у саобраћај. Процењена 
вредност утврђена је на основу процене броја ванредних 
техничких прегледа који ће се обавити уз редовне 
приликом регистрације возила. 

400,000 150,000 250,000 350,000 500,000 

33.  Услуга ревизије 
Предузеће је обвезник ревизије, према Закону о јавним 
предузећима, те је у складу са Законом о ревизији у 
обавези да закључи уговор о обављању услуга ревизије од 
стране овлашћеног ревизора. Процењена вредност је 
утврђена на основу последњих набавних цена из 
закључених уговора у претходним годинама, као и 
очекиваним кретањима цена ових услуга у наредном 
периоду, за предузећа сличне величине. 

190,000 125,000 125,000 125,000 250,000 

34.  Монтажа и демотажа, као и поправљање сплит система 
(клима уређаја) - механички и електрични кварови 
Набавку је неопходно спровести ради могућег пресељења 
постојећих клима уређаја, као и ради отклањања могућих 
кварова. Процена потребних средстава је извршена на 
основу цена из уговора закључених у претходним 
годинама, као и увидом у актуелне цене понуђача путем 
интернета. 

490,000  250,000 250,000 500,000 
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35.  Хемијски сервис клима уређаја (унутрашњих и 
спољних јединица) 
Набавку је неопходно спровести ради  одржавања и 
редовног чишћења клима уређаја. Процена потребних 
средстава је извршена  увидом у актуелне цене понуђача 
путем интернета. 

490,000    250,000 250,000  500,000 

36.  Услуга заштите на раду  
Набавку је је неопходно спровести због законске обавезе 
предузећа по питању ангажовања стручног лица за 
безбедност на раду, као и вршења одређених мерења 
којима се утврђује квалитет радне средине у којој 
запослени обављају свакодневну делатност. Процењена 
вредност је извршена на основу цена добијених од 
овлашћене институције за вршење ове врсте делатности. 

500,000 125,000 250,000 375,000 500,000 

37.  Услуга дезинсекције и дератизације 
Набавку је неопходно спровести због дезинсекције и 
дератизације како би радни простор био у фунционалном 
стању за обављање свакодневних радних активности. 
Процењена вредност је извршена на основу цена добијеих 
на интернету. 

100,000  75,000 75,000 150,000  150,000 

38.  Услуге претплате на стручну литературу 
Набавка је неопходна ради упознавања запослених са 
новинама и изменама у законским прописима и 
подзаконским актима, које су битне за пословање 
предузећа, а која се презентују у стручним часописима из 
области јавних набавки, рачуноводства, зарада и радних 
односа, као и електротехнике и јавног осветљења. 
Процењена вредност је утврђена на основу увида у 
наруџбенице на сајтовима сајтовима издавача стручних 
часописа. 

500,000 250,000 500,000 750,000 1,000,000 

39.  Услуге процене вредности имовине и капитала На 
захтев оснивача ради преноса власништва постоји 
могућност обавезе вршења процене имовине. Процена се 
врши на бази искуства ранијих година. 

0   490,000 490,000 
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40.  Услуге посредовања при куповини карата за превоз и 
резервације хотелског смештаја/63515000-Услуге 
путовања Ради праћења саврмених токова у иновацијама 
опреме за осветљење могуће је учествовање на неком 
међународном сајму. 

700,000 350,000 350,000 700,000 700,000 

41.  Услуге израде пројеката 
Набавка је неопходна ради испуњавања захтева Закона о 
заштити од пожара. Предузеће има у власништву пословни 
објекат на Дедињу, у улици Теодора Драјзера 42, где је 
неопходно израдити противпожарни пут. Процењена 
вредност је утврђена на основу претраживања интернета и 
телефонског испитивања пројектантских фирми. 

0  3,500,000 7,500,000  11,000,000  15,000,000 

42.  Угоститељске услуге 
Набавка је неопходна како за интерне трошкове 
репрезентације на све четри локације на којима Предузеће 
послује, тако и за екстерне угоститељске услуге. Процена 
количина и процењена вредност је извршена на основу 
анализе и пројекција трошкова у 2018. години, као и 
актуелних цена хране у угоститељским објектима на 
територији Београда. 

 0  125,000 250,000  375,000  500,000 

43.  Услуга надзора над применом ISO 9001  и ISO 14001 
Како би предузеће обновило сертификат за ИСО 
стандарде, неопходно је од стране овлашћеног тела 
спровести надзор усаглашености са свим захтевима 
стандарда. Процењена вредност је извршена на основу 
цена добијених од тела која врше надзор, сертификованих 
за ову врсту поступка. 

350,000      120,000 120,000 

44.  Ресертификација система менаџмента ISO 9001  и ISO 
14001 
Како би предузеће  ресертификовало систем менаџмента  
ИСО, неопходно је од стране овлашћеног тела спровести  
усаглашеност са свим захтевима стандарда. Процењена 
вредност је извршена на основу цена добијених од тела 
сертификованих за ову врсту поступка. 

320,000      280,000 280,000 
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45.  Услуге интервенција и оправки на мерним колима 
Како у саставу возног парка постоје мерна кола чија се 
опрема користи за лоцирање кварова под земљом, 
неопходно је обезбедити сервисирање и извршење 
поправки опреме. Сервисирање и оправке могу радити 
само сервисери који су оспособљени за извршење истих. 
Процењена вредност утврђена је на основу стања у којој се 
опрема у мерним колима налази и процене да приликом 
извођења радова може доћи до оштећења опреме и 
каблова с обзиром да се ради под напоном. 

0  100,000 200,000  300,000  300,000 

46.  Обука и саветовање за поступање са опасним отпадом 
Ову набавку је потребно извршити у складу са прописима 
који регулишу поступање са опасним отпадом, а према 
Закону о управљању отпадом. Процена вредности набавке 
је извршена претрагом интернета, као и телефонским 
контактом са организацијама које врше ову врсту обука. 

0  125,000 250,000 375,000 500,000 

47.  Надзор и контрола над управљањем архивском грађом 
Набавку је неоходно спровести због законске обавезе која 
постоји за поступак чувања и управљања документима и 
архивском грађом. Процењен износ је утврђен на основу 
цене добијене од релевантне установе за ову врсту 
контроле и надзора.  

50,000    50,000 50,000  50,000 

48.  Услуга одржавања IP централе 
Набавку је неоходно спровести због потребе за 
константним унапређењем и увођењем нових сервиса 
којима се повећава оперативност.  

400,000 100,000 200,000 300,000 400,000 

49.  Услуге ангажовања за повремене потребе при изради 
извештаја и одржавања модула софвера за обрачун 
зарада и кадровске евиденције. Услуге ангажовања за 
повремене потребе при изради извештаја и одржавања 
модула софтвера за обрачун зарада и кадровске 
евиденције Ради сталних измена у захтевима оснивача и 
републике у разним извештајима и ради промене законских 
одредби, потребно је да се планира дата услуга.  

400,000  100,000 200,000 350,000 500,000 
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50.  Услуга микрофилмовања архивске грађе 
Набавку је неоходно спровести због законске обавезе која 
постоји за поступак чувања архивске грађе. Процењен 
износ је утврђен на основу цене добијене од релевантне 
установе за ову врсту услуге. 

0      500,000 

51.  Услуга управљања документима и архивском грађом у 
ЈКП ЈО (услуга која регулише канцеларијско и архивско 
пословање) 
Набавку је неоходно спровести због законске обавезе која 
постоји за поступак чувања архивском грађом. Процењен 
износ је утврђен на основу цене добијене од релевантне 
установе за ову врсту услуге. 

499,500      300,000 

52.  Услуга унапређења система финансијског управљања 
и контроле (ФУК) 
Набавку је неоходно спровести сагласно закону о 
буџетском систему члан 81. и на основу правилника о 
заједничком критеријумима и стандардима за 
успостављање, функционисање и извештавање о систему 
ФУК у јавном сектору (Сл.гласник 99/2011 и 
106/2013).Процењен износ је утврђен на основу цене 
добијене од релевантних установа за ову врсту услуге.  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

53.  Услуга фиксне телефоније 
 Јавну набавку за телекомуникационе услуге је неопходно 
покренути због обављања свакодневне 
делатности.Процењена вредност јавне набавке је 
извршена на основу сагледавања трошкова у претходном 
периоду и цена телекомуникационих услуга на тржишту. 

400,000 100,000 200,000 300,000 400,000 

54.  Услуга праћења возила 
Набавку за телекомуникационе услуге је неопходно 
покренути због обављања свакодневне делатности. 
Картице је неопходно набaвити за праћење кретања 
возила и спречавања евентуалних злоупотреба. 
Процењена вредност јавне набавке је извршена на основу 
сагледавања трошкова у претходном периоду и цена 
телекомуникационих услуга на тржишту. 

500,000 125,000 250,000 375,000 500,000 
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55.  Услуга М2М сим картица 
Набавку за телекомуникационе услуге је неопходно 
покренути због обављања свакодневне делатности, а 
картице за управљање и надзор јавног осветљења се 
користе у сврху правовременог уочавања кварова и 
неправилности у раду јавног осветљења.Процењена 
вредност јавне набавке је извршена на основу 
сагледавања трошкова у претходном периоду и цена 
телекомуникационих услуга на тржишту.  

450,000 150,000 250,000 350,000 450,000 

56.  Услуга репарације намештаја 
Набавка је неопходна због потребе реапарације старог 
канцеларијског намештаја  у просторијама ЈКП Јавно 
осветљење 
 

1,000,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

57.  Услуге столарских поправки 
Процена потребних средстава је извршена на основу цена 
из уговора закључених у претходним годинама, као и 
увидом у актуелне цене понуђача путем интернета. 
 

500,000    500,000 

 
Укупно услуге: 
  

119,923,259 35,491,750 73,733,500 126,715,250 164,557,000 

  Радови           

1. Грађевински радови на припреми електромонтажних 
радова 
Набавку наведених радова је неопходно спровести у циљу 
обезбеђења обављања основне делатности. Процењена 
вредност је утврђена на основу анализе потрошње у 
претходне две године и Програма рада за 2018.годину, као 
и последњих набавних цена из уговора закључених у 
претходним годинама. 

99,000,000 15,000,000 40,000,000 75,000,000 110,000,000 
  

2. Изградња противпожарног пута на погону Дедиње 
Инвестиција је неопходна ради испуњавања захтева 
Закона о заштити од пожара. Предузеће има у власништву 
пословни објекат на Дедињу у улици Теодора Драјзера 42, 
где је неоходно израдити противпожарни пут, наведеном 
инвестицијом би се изградио додатни паркинг простор као 
и потпорни зидови. Паркинг би омогућио простор за 
паркирање најмање 7 покретних платформи и 3-5 

0  10,000,000 20,000,000 30,000,000 
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путничких возила. Ово је важно и због чињенице да се у 
пословном кругу на локацији Теодора Драјзера 42 налази 
електроенергетско постројење ТС 35/10 кV Топчидерско 
брдо. 

3. Рад радника специјализованих за рад на висини 
За поједине радове на великој висини потребно је 
ангажовање предузећа која располажу са овим профилом 
радника. Процењена вредност је утврђења на основу 
анализе потрошње две године и Програма рада за 
2018.годину, као и последњих набавних цена из уговора 
закључених у претходним годинама. 

2,000,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 

4. Надоградња објекта у улици Теодора Драјзера 42 
Инвестиција је неопходна ради проширења пословних 
просторија и изградње командно контролног центра. 
Предузеће има у власништву пословни објекат на Дедињу 
у улици Теодора Драјзера 42, где је неоходно израдити 
надоградњу објекта, наведеном инвестицијом би се 
изградио неопхода, додатни пословни простор. Предузеће 
тренутно нема простор где може да изгради командно 
контролни центар и из тог разлога је наведена инвестиција 
неопходна. 

0  10,000,000 40,000,000 60,000,000 

5. Радови на адаптацији и реконструкцији пословних 
просторија у погону Центар  (Карабурма) 
Набавку за наведене радове у 2019. години је неопходно 
спровести због завршетка радова на адаптацији погона 
Центар који је пресељен у неусловне просторије добијене 
на коришћење од ЈКП "Београдски водовод и 
канализација". Процењена вредност је утврђена на основу 
планираног обима радова и увида у актуелне тржишне 
цене грађевинског материјала и услуга путем интернета.. 

0 1,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 



183 
 

6. Извршење радова антикорозивне заштите металних 
површина на објектима ЈКП "Јавно осветљење“  
Процена потребних средстава је извршена на основу цена 
из уговора закључених у претходним годинама, као и 
увидом у актуелне цене понуђача путем интернета. 

500,000    500,000 

7. Поправка кровне конструкције магацинског простора 
погона Дедиње и Земун 
Радови се изводе због дотрајалости кровне конструкције. 
Процена потребних средстава је извршена на основу цена 
из уговора закључених у претходним годинама, као и 
увидом у актуелне цене понуђача путем интернета. 

499,110  500,000 500,000 500,000 

8. Санација и доградња крова магацина Поогона Центар 
(Карабурма) Радови се изводе због дотрајалости кровне 
конструкције. Процена потребних средстава је извршена на 
основу цена из уговора закључених у претходним 
годинама, као и увидом у актуелне цене понуђача путем 
интернета. 

0 250,000 500,000 500,000 500,000 

9. Санација и доградња мокрог чвора Поогона Центар 
(Карабурма) Процена потребних средстава је извршена на 
основу цена из уговора закључених у претходним 
годинама, као и увидом у актуелне цене понуђача путем 
интернета. 

0 250,000 500,000 500,000 500,000 

10. Набавка и Постављање алуминијумске столарије и 
ПВЦ столарије 
Радови су неопходни због замене дотрајале  столарије 
новом. Процена потребних средстава је извршена на 
основу цена из уговора закључених у претходним 
годинама, као и увидом у актуелне цене понуђача путем 
интернета. 

494,980  250,000 500,000 500,000 

  Укупно радови: 102,494,090 17,500,000 65,750,000 141,500,000 207,500,000 

УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ 675,195,036 108,191,750 296,183,500 696,002,250 943,429,000 
*Претходна година 
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план                      

(текућ
а 

годин
а) 

20_ 
план                              

(текућ
а +1 

годин
а) 

20_ 
план     

(текућ
а +2 

годин
е) 

Након 
____                        
(+3 

године
) 

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

1                                / 

        
Сопствена 
средства 

          

        Позајмљена 
средства 

          

        
Средства Буџета  
(по контима) 

          

        Остало           

2   

        
Сопствена 
средства 

          

        
Позајмљена 
средства 

          

        
Средства Буџета  
(по контима) 

          

        Остало           
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3   

        
Сопствена 
средства 

          

        
Позајмљена 
средства 

          

        
Средства Буџета  
(по контима) 

          

        Остало           

4   

        
Сопствена 
средства 

          

        
Позајмљена 
средства 

          

        
Средства Буџета  
(по контима) 

          

        Остало           

5   

        
Сопствена 
средства           

        
Позајмљена 
средства 

          

        
Средства Буџета  
(по контима) 

          

        Остало           
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ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 

Редни 
број 

Назив инвестиционог улагања  Извор 
средстава 

Година 
почетка 
финанс
ирања 

Година 
заврше

тка 
финанс
ирања 

Укупна 
вредно

ст  

Износ 
инвестиционог 

улагања 
закључно са 
претходном 

годином 

План                                           
01.01.-

31.03.20
19. 

План                                         
01.01.

-
30.06.
2019. 

План                                     
01.01.

-
30.09.
2019. 

План                                                          
01.01.

-
31.12.
2019. 

  

1 Противпожарни пут 
Сопствена 
средства 

2019. 2019. 30,000 30,000 0 300 2,000 30,000 
  

2 
Надоградња пословне зграде на 
Дедињу 

Сопствена 
средства 

2019. 2020. 60,000 60,000 0 0 10,000 60,000 
  

3 
Специјална мултифункционална 
радна машина са прикључцима 

Сопствена 
средства 

2019. 2019. 19,000 19,000 0 0 0 19,000 
  

4 Серверска и мрежна опрема 
Сопствена 
средства 

2019. 2019. 3,000 3,000 0 300 1,000 3,000 
  

5 Сеф 
Сопствена 
средства 

2019. 2019. 360 360 0 0 360 360 
  

6 Контејнер канцеларијски 
Сопствена 
средства 

2019. 2019. 500 500 0 0 500 500 
  

7 Батеријски модул за УПС 
Сопствена 
средства 

2019. 2019. 500 500 0 0 500 500 
  

8 
Уређаји за позиционирање објеката 
ГИС 

Сопствена 
средства 2019. 2019. 300 300 0 0 0 300   

9 Опрема за видео надзор Сопствена 
средства 

2019. 2019. 250 250 0 0 200 250 
  

10 
Четворостубна електро-хидраулична 
дизалица носивости до 5000кг 

Сопствена 
средства 

2019. 2019. 2,500 2,500 0 0 0 2,500 
  

Укупно:       116,410 116,410 0 600 14,560 
116,41

0   
 
Предузеће у претходне три године није имало улагања која се преливају у наредне године, већ је вршило набавку опреме која представља улагање на 
нивоу пословне године.  
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              Прилог 15 

                

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

              у динарима 

Редни 
број Позиција 

План у 2018.                           
(претходна 

година) 

Реализација у 
2018.                           

(претходна 
година) 

План за                   
01.01.-31.03.2019. 

План за                   
01.01.-

30.06.2019. 

План за                   
01.01.-

30.09.2019. 

План за                   
01.01.-31.12.2019. 

1. Спонзорство 0 0 0 0 0 0 

2. Донације 0 0 0 0 0 0 

3. 
Хуманитарне 
активности 

0 0 0 0 0 0 

4. Спортске активности 0 0 0 0 0 0 

5. Репрезентација 1,800,000 1,800,000 400,000 300,000 1,000,000 1,800,000 

6. Реклама и пропаганда 0 0 0 0 0 0 




