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1. Мисија, визија, циљеви 
 
Мисија ЈКП ''Обреновац'' Обреновац је да пружа квалитетне услуге управљања 
отпадом на територији општине Обреновац. 
Визија нашег предузећа је да се развије модеран и сигуран начин за пружање услуга 
кроз технолошки развој и еколошку оријентацију. Предузеће жели да буде поуздан 
испоручилац комуналних услуга на подручју општине Обреновац и да постане модел 
по коме и на који ће се угледати и остала предузећа у окружењу. 
Основни циљ ЈКП ''Обреновац'' Обреновац је управљање отпадом уз коришћење 
најновијих стандарда за ову област. Очување животне средине је веома важно за 
функционисање читаве заједнице. Остварење пословних циљева се постиже кроз 
константну едукацију запослених и корисника наших услуга, интензивну сарадњу са 
корисницима услуга, активно радно ангажовање запослених у предузећу, употребу 
наменске механизације и комуналне опреме, набавку нове механизације, прикупљање 
значајних информација и нових сазнања из области делатности предузећа и  примену 
нових решења која побољшавају ефикасност пословања.   
 
2. Организациона структура – шема (у прилогу) 
 
Директор предузећа - Драгослав Будимировић 
Заменик директора   - Зоран Лапчевић 
Помоћник директора за комуналне послове - Владимир Лалић 
Помоћник директора за финансијске послове - Марина Васић 
Председник Надзорног одбора - Горан Јовановић 
Члан Надзорног одбора - Дејан Бранковић 
Члан Надзорног одбора- Воја Живковић  
 
3.Основе за израду Програма пословања за 2015.годину 
   3.1. Процењени физички обим активности у 2014.години 
Имајући у виду претежну делатност коју предузеће врши, а на основу процене до краја 
ове године, можемо рећи да ће се укупно фактурисати за услугу изношења и 
депоновања смећа ( стамбеног и пословног простора) 18.700.000,00 м2 закључно са 
децембром 2014. године.  
Укупна процењена количина кућног и осталог смећа која ће бити однета и депонована 
износи 18.211.600 кг на годишњем нивоу. Правна лица су 2.000.000 кг отпада 
депоновала на градској депонији. 26.397.400 кг смећа је сакупљено у периоду од маја 
до јуна 2014.године возилима приватних превозника, војним возилима и возилима 
Градске чистоће Београд, због поплаве која је задесила нашу општину.  
До краја 2014.године су секундарном сепарацијом издвојене следеће количине: 25.895 
кг папира, 2.926 кг пет амбалаже, 1.000 кг тетра пака, 1.174 кг комуналне фолије, 800 кг 
метала-алуминијумска амбалажа и 3.850 кг стаклене амбалаже. 
Постројење за секундарну сепарацију отпада не ради од 15.05.2014.године.   
Количине неопасног отпада на депонији које су депоноване по уговору са 
потенцијалним корисницима услуга су знатно умањене из разлога истека уговора и  
отказивања услуге. 
До краја године план је да ће бити уклоњено 2.300 комада лешева животиња (пси и 
мачке) са подручја општине Обреновац, број уклоњених лешева животиња је повећан 
због поплаве која је задесила нашу општину. Прихватилиште за псе и мачке није 
изграђено у 2014.години.   
Планирано је да ће количине и операције по Програму за одржавање јавних зелених 
површина и Програму комуналне хигијене града  бити остварене до висине уговореног 
износа. 
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  3.2. Процена финансијских показатеља за  2014.годину     
Из приложених показатеља се види  да ће процењени укупни приходи до краја 2014. 
године бити остварени у износу од 368.138 (у хиљадама динара), а који је мањи од 
планираних укупних прихода (404.420 хиљ.динара). 
Планирани пословни приходи су 391.920. хиљ.динара - процена је да ће остварење 
пословних прихода бити у износу од 357.981.хиљ.динара. Мање фактурисани приход 
ће бити остварен од депоновања смећа, откупа секундарних сировина из разлога што 
је постројење за секундарну сепарацију отпада претрпело штету због поплаве и од 
маја месеца 2014.године није у функцији. Није остварен приход од пазара бањског 
купатила, приход од субвенција оснивача због попуста у цени услуге изношења и 
депоновања смећа по закључку оснивача. 
Планирани финансијски приходи су 9.500 хиљ.динара - процена је да ће бити 
остварени у висини од 5.309 хиљ.динара. Приходи од камате су остварени у мањем 
износу јер се фактурисање од маја месеца до децембра врши без камате.  
Остали приходи су планирани у висини од 3.000 хиљ.динара -  процена је да ће бити 
остварени у висини од 4.848 хиљ.динара. Остварен је остали приход од наплате штета 
од осигуравајуће куће, као и приход од наплате утужених потраживања. 
Укупни расходи ће бити остварени у износу који је нижи од планираних. Процењени 
укупни расходи до краја 2014.године ће бити остварени у висини од 363.581 
хиљ.динара, план је да укупни расходи износе 425.520 хиљ.динара.  
Планирани пословни расходи су 409.620 хиљ.динара - процена је да ће остварење 
бити у висини од 349.076 хиљ.динара. Уштеда ће бити на позицији трошкова 
материјала, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода. 
Планирани финансијски расходи су у висини од 2.000 хиљ.динара - процена је да ће 
остварење бити у висини од 505 хиљ.динара (расходи камата,негативна курсна 
разлика). 
Остали расходи су планирани у висини од 13.900 хиљ.динара – процена је да ће 
остварење бити у износу од 14.000 хиљ.динара.  
Процена за 2014. годину је да ће предузеће остварити добит у износу од 4.557 
хиљ.динара (добитак пре опорезивања). 
Остварена добит предузећа ће се распоредити на основу одлуке оснивача. 
 
3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2014., план и процена (образац у прилогу) 
3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01- 31.12.2014., план и процена (образац у прилогу) 
3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2014., план и процена    
(образац у прилогу)   
 
4.Планирани физички обим активности за 2015.годину 
 
ЈКП ''Обреновац'' Обреновац има монополску позицију да на територији општине 
Обреновац обавља делатност од општег интереса. 
Процена предузећа је да ће вршити услугу изношења и депоновања смећа за физичка 
и правна лица, фактурисаће се укупно 18.600.000 м2 површине (19.800 корисника – 
физичка лица и 1.500 корисника - правна лица). 
Планирано је да се укупно прикупи 18.700.000 кг смећа возилима ЈКП ''Обреновац'' 
Обреновац, а да се 2.350.000 кг отпада депонује на градској депонији Гребача од 
стране правних лица која имају закључен уговор са нашим предузећем. 
За 2015.годину није могуће прецизно планирати количине које ће бити издвојене 
секундарном сепарацијом јер постројење за секундарну сепарацију отпада није у 
функцији обављања делатности, претрпело је велику штету због елементарне 
непогоде, поплаве. Стављање постројења за секундарну сепарацију у функцију је 
један од приоритета у 2015.години. 
Планирано је уклањање 600 комада лешева животиња (пси и мачке) на основу 
Програма за ДДД са подручја општине Обреновац.    
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На основу програма комуналне хигијене града и програма за одржавање јавних 
зелених и других површина, а по уговору са оснивачем, све планиране операције и 
површине за чишћење ће бити реализоване. 
Планирано је чишћење и прање јавних површина које су сврстане у прву и другу 
категорију. Укупна површина за чишћење и прање из прве категорије износи 105.115,00  
м2, а површина за чишћење и прање из друге категорије укупно износи 246.860,00 м2. 
Прање улица из прве категорије се врши два пута недељно 33 недеље, а прање улица 
из друге категорије се врши једном недељно 33 недеље у периоду од 01.04.-15.11.у 
години.  
По програму рада за одржавање јавних зелених површина врши се одржавање 
градских површина и нега сезонског цвећа (234 м2) и вишегодишњих засада - 
травњаци (471.019 м2), декоративно шибље (10.221 м2), ружичњаци ( 560 м2) и 
дрвореди и саднице у насељима(5.093 комада), нега садржаја жардињера (114 
комада), одржавање зелених површина на сеоским гробљима (29 сеоских гробаља) и 
површина по месним заједницама на територији градске општине Обреновац (519.668 
м2), одржавање неуређених површина у Обреновцу(73.400 м2) као и одржавање 
површина поред општинских путева на територији градске општине Обреновац 
(341.488 м2).  
ЈКП ''Обреновац'' Обреновац издаје у закуп пословни простор на зеленој пијаци, укупно 
26 локала површине 661 м2. Такође, предузеће у закуп издаје занатске тезге (20 
комада), пољопривредне тезге (248 комада), расхладне витрине (24 комада) и рамове 
за расад (14 комада). Пијачни простор који се издаје у закуп је површине од око 414 м2 
(кораџијски објекти - 5 комада, 23 локала и 6 воћарских тезги). 
 
5.Планирани финансијски показатељи за 2015.годину 
 
Укупно планирани приходи (у хиљадама динара) из редовног пословања су у износу од 
387.264, а чине их пословни приходи (приходи од продаје и остали пословни приходи). 
Планирани приходи од продаје су приходи од  вршења услуга из оквира делатности 
предузећа. У планираном износу од 354.764 садржан је и планирани приход од 
вршења услуга комуналне хигијене и одржавања јавних и других зелених површина у 
износу од 136.364 хиљада динара (приход из буџета). 
Укупно планирани приходи су приходи из редовног пословања, финансијски приходи 
(8.000 хиљ.динара) и остали приходи (3.000 хиљ.динара) и износе 398.264 хиљ.динара.  
Укупно планирани расходи износе 398.034 хиљ.динара, а чине их пословни расходи у 
износу од 394.234 хиљада динара, финансијски расходи (600 хиљ.динара) и остали 
расходи (3.200 хиљ.динара). 
Укупно планирани приходи су за 230 хиљада динара већи од укупно планираних 
расхода (398.264 хиљ.динара – 398.034 хиљ.динара)  

- Прилог је План Прихода и План трошкова за 2015. годину 
 

5.1.  Биланс стања на дан 31.12.2015., план и кварталне пројекције (образац у прилогу) 
5.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2015., план и кварталне пројекције 
(образац у прилогу) 
5.3.  План добити за 2015. годину – планирана је добит пре опорезивања, распоред 
остварене добити ће се извршити на основу одлуке оснивача. 
5.4.  Субвенције у периоду од 01.01. – 31.12.2015., план и кварталне пројекције 
(образац у прилогу)  
 
6.Политика зарада и запошљавања  
 
6.1. Трошкови запослених (образац у прилогу) 
Планирана маса за исплату зарада за 192 запослена радника (једном раднику мирује 
радни стаж у предузећу) у 2015.години у односу на 2014. годину је увећана за 2,8%. 
Основ за планирани износ за  трошкове зарада у 2015.години  је септембар месец 
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2014.године, а то је у складу са Законом о привременом уређивању основица за 
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања, изабраних, 
именованих, постављених и запослених лица код корисника јавних средстава. 
Наведени закон је ступио на снагу 28.октобра 2014.године, последња исплаћена 
зарада је за септембар месец.  
Планирани износи за исплате по другим основима приказаним у табели су на нивоу 
који је планиран за стваран број радника који остварују право на накнаде (јубиларне 
награде, отпремнине, превоз) и др..  
6.2.  Динамика запошљавања (образац у прилогу) 
6.3. Планирана структура запослених (квалификациона, старосна и по времену у 
радном односу) – (образац у прилогу) 
6.4.  Исплаћене зараде у 2014. години и план зарада за 2015. годину (образац у 
прилогу)  
6.4.1.1 Запосленост по месецима за 2014.годину и 2015.годину (образац у прилогу) 
6.5.  Планиране накнаде члановима Надзорног одбора (образац у прилогу)  
 
Накнада за председника Надзорног одбора је 25.000,00 динара месечно, а за чланове 
надзорног одбора накнада износи 20.000,00 на месечном нивоу. 
 
7. Инвестиције 
 
7.1. Буџет капиталних улагања у периоду 2015 – 2017.године (образац у прилогу) 
-  Прилог је План Улагања за 2015. 
 
8. Задуженост 
 
8.1. Кредитна задуженост – ЈКП''Обреновац''Обреновац нема обавеза по кредитима 
(образац у прилогу) 
8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе (образац у прилогу) 
 
9.   Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање 
делатности и средства за посебне намене 
 
9.1.Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за 
обављање делатности (образац у прилогу) 
9.2. Средстава за посебне намене (образац у прилогу) 
    
10. Сагласност на цене основних комуналних производа и услуга, као и све остале 
цене комуналних услуга које пружа ЈКП ''Обреновац'' Обреновац даје Општинско веће 
градске општине Обреновац које је претходно усвојио Надзорни одбор предузећа на 
предлог стручне службе предузећа. 
Имајући у виду да се асортиман услуга знатно не мења,  до повећања обима 
производа и услуга може доћи уколико се повећа број корисника услуга, односно 
повећање површина са којих се организовано врши сакупљање и одвожење 
комуналног отпада, као и повећање површина које су у обухвату чишћења и прања 
улица и одржавања зелених површина. 
Цена услуге изношења и депоновања смећа зависи од директних трошкова ( цене 
горива, резервних делова, сервисирања и одржавања возила, осигурања и 
регистрације возила, трошкова зарада радника који су непосредни извршиоци, 
трошкова заштите на раду), индиректних трошкова (одржавање градске депоније и  
пута до депоније, трошкови судова за одлагање смећа, надзора, контроле, 
администрације), трошкова амортизације и укупне површине са које се врши изношење 
и депоновање смећа. 
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11. Управљање ризицима    
 
Са циљем остваривања дугорочног, успешног пословања предузећа у вршењу 
делатности од општег интереса, ЈКП ''Обреновац'' Обреновац ће предузимати 
неопходне мере за откривање ризика у пословању и управљање истим. Темељно 
управљање ликвидношћу предузећа је основни циљ пословања предузећа, а заснива 
се на планирању новчаних токова кључних за пословање. 
Највећи ризик са којим се суочава предузеће је наплата потраживања, првенствено од 
физичких лица, корисника услуга нашег предузећа. Један од предуслова за већу 
наплату потраживања је редовно и тачно ажурирање информација о обрачуну 
комуналних услуга и наплати.  
Поред попуста од 5% за кориснике који у року одређеном  за плаћање комуналних 
услуга измирују своје обавезе, предузеће планира и правно административну 
процедуру у случајевима неплаћања. Ово подразумева опомене пред утужење за 
кориснике који не измирују своје обавезе што се показало као добра мера за повећање 
процента наплате потраживања. Ефикасност ових мера је дискутабилна јер је један од 
евидентних проблема то што знатан део корисника наших услуга нема финансијских 
средстава за измирење обавеза по рачунима, а не то да су заборавили да плате 
обавезу по рачуну. За све кориснике наших услуга који не могу да измире нагомилане 
обавезе по рачунима предузеће омогућава плаћање по репрограму, на рате.   

- Индикатори ефикасности пословања ( у прилогу) 
  
                                                                                  
 
                                                                                   ЈКП''Обреновац''Обреновац 
                                                                                              Д и р е к т о р  
                                                               _______________________________________ 

                                                          Драгослав Будимировић,дипл.инж. 



ЈКП “ОБРЕНОВАЦ”Обреновац" предлог

Ред. НАЗИВ ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ План  2015.

број

1 Сектор изношења и депоновања  смећа 165.000.000

Смеће                   - домаћинства 129.000.000

                             - привреда, пословни простор 27.800.000

Приход од депоновања смећа 500.000

Приход од откупа секундарних сировина 1.700.000

Приход од одношења смећа аутоподизачем 6.000.000

2 Сектор зоо хигијене 300.000

Приход од складиштења според.произв. живот. порекла 300.000

3 Сектор комуналне хигијене 63.636.363

Одржавање комуналне хигијене града 63.636.363

4 Сектор одржавања јавних зелених површина 72.727.272

Одржавaње јавних зелених површина и ост. зел.површ 72.727.272

5 Сектор гробља и пијаце 42.600.000

Зелена пијаца 25.500.000

Приход од пазара Зелене пијаце-дневна наплата 6.100.000

Приход од закупа - правна лица 19.400.000

Сточна пијаца 1.500.000

Приход од закупа полигона 450.000

Приход од пазара и вашара 1.050.000

Приход од услуга на гробљу 15.600.000

Приход од одобрења и накнада за изв.грађев.радова 1.200.000

Приход од сахрана и ексхумација 2.300.000

Приход од осталих услуга 1.500.000

Приход од продаје погребне опреме 2.800.000

Приход од продаје опсега и породичних гробница 3.400.000

Приход од обнова закупа и закупа гробних места 4.400.000

6 Сектор одрж. стамбеног фонда и објеката система 10.500.000

Приход од наплате одржавања стамбених згрaдa 8.000.000

Приход од пазара бањског купатила 2.500.000

7 Приходи од условљених донација 30.000.000

8 Приходи од усклађивања вредности потраживања 3.000.000

9 Приходи од вршења услуга за друга предузећа 2.500.000

10 Приходи од камата 6.500.000

11 Остали финансијски приходи 1.500.000

У К У П Н О 398.263.635

децембар 2014.

 ПЛАН ПРИХОДА



ЈКП “ОБРЕНОВАЦ”Обреновац предлог

              ПЛАН УЛАГАЊА
Ред. НАЗИВ 

сопс.сред. сред.оснив.

A Сектор изношења и депоновања смећа

1 Пренете обавезе по Уговору за плаћање рата за булдозер 6.000.000

2 Реконстр. објекта и опреме у постројењу за сеп.отпада 3.000.000

3 Набавка судова за смеће 3.000.000

4 Изградња рецикл.острва и прибав.пратеће документац. 500.000

5 Управљање електричним и електр.отпадом,прат.док. 400.000

6 Управљање отпадним уљима,прат.документација 2.000.000

I УКУПНО СЕКТОР ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВ. СМЕЋА 8.900.000 6.000.000

Б Сектор комуналне хигијене

1 Набавка дувача за лишће ( 2 комада) 125.000

II УКУПНО СЕКТОР КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ 125.000 0

В Сектор одржавања јавних зелених површина

1 Садни материјал 880.000

* вишегодишњи засади 180.000

* сезонско цвеће 700.000

2 Набавка тримера (10 комада) 700.000

3 Набавка прикључака за трактор(кабина,косач.,дас.за снег) 1.000.000

4 Набавка канцеларијског намештаја 50.000

III УКУПНО СЕКТОР ОДРЖ.ЈАВНИХ ЗЕЛ. ПОВРШ. 2.630.000 0

Г Сектор гробља и пијаца

1 Набавка рачунара са прат.опремом и мултиф.уређ. 70.000

2 Набавка погребне опреме 1.950.000
3 Набавка клима уређаја 35.000

4 Набавка тримера 70.000

5 Садни материјал-вишегодишњи засади 50.000

6 Набавка механич.вага за мерење  стоке и свиња 280.000

IV УКУПНО  СЕКТОР ГРОБЉА И ПИЈАЦА 2.455.000 0

Д Сектор одржавање

План  2015.

децембар  2014.године
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Ред. НАЗИВ 

сопс.сред. сред.оснив.

План  2015.

1 Набавка алата (аутомехан.,ел.алата,брав.-лим. алата) 150.000

2 Набавка клима уређаја 30.000

3 Набавка стубне дизалице за радионицу 400.000

4 Набавка канцеларијског намештаја 150.000

V УКУПНО СЕКТОР ОДРЖАВАЊЕ 730.000 0

Ђ Сектор општих послова 

1 Видео надзор 2.000.000

2 Набавка факса са фотокопир апаратом и телефон 50.000

3 Израда пројектно-техничке докум.,елабората и студија 2.000.000

4

Изградња интерне станице за снабдевање нафтним 

дериватима и прибављање пратеће документације 8.000.000

5 Набавка механизације 30.000.000

6

Израда пројеката за пов. енерг.ефик., коришћ. ОИЕ, 

заштита животне средине и друго 1.900.000

VI УКУПНО СЕКТОР ОПШТИХ ПОСЛОВА 43.950.000 0

E Сектор финансијских послова

1 Набавка рачунара са пратећом опремом 200.000

2 Набавка канцеларијског намештаја 100.000

3 Набавка рачунских машина 30.000

4 Опремање пословног простора 100.000

5 Набавка расхладних уређаја 70.000

6 Набавка сервера и припадајућег софтвера 399.000

VII УКУПНО СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА 899.000

I УКУПНО СЕКТОР ИЗНОШЕЊА И ДЕПОН. СМЕЋА 8.900.000 6.000.000

II УКУПНО СЕКТОР КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ 125.000 0

III УКУПНО СЕКТОР ОДР.ЈАВ.ЗЕЛ.ПОВРШИНА 2.630.000 0

IV УКУПНО СЕКТОР ГРОБЉА И ПИЈАЦЕ 2.455.000 0

V УКУПНО СЕКТОР ОДРЖАВАЊА 730.000 0

VI УКУПНО СЕКТОР ОПШТИХ ПОСЛОВА 43.950.000 0

VII УКУПНО СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА 899.000 0

У К У П Н О 59.689.000 6.000.000

Page 2 of 2



предлог

ПЛАН ТРОШКОВА  

Ред. ВРСТА РАСХОДА ПО КЛАСАМА план  2015.

1 Набавна вредност продате робе-50 3.200.000                   

2 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ-51 48.383.333                 

* Трошкови  материјала за израду (осн.мат.,хтз опрема и лич.заш.,мат.за хигијену) 8.500.000                   

*

Трошкови осталог материјала (режијског)- канцеларијски материјал,резервни делови,алат 

и инвентар,остали режијски материјал- материјал за одржавање некретн. постројења и 

опреме,ст.зграде) 4.000.000                   

* Трошкови горива и енергије 28.883.333                 

Трошкови електричне енергије 4.500.000

Други трошкови погонског горива(угаљ,нафта и њени деривати,гас и др.) 1.100.000

Трошкови горива за возила 22.000.000

Трошкови сезонске садње 583.333

Трошкови потрошње воде 700.000

* Трошкови резервних делова 6.500.000

* Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 500.000

3 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ ТРОШКОВИ-52 225.294.177
* Трошкови зарада и накнада зарада(бруто) 200.000.000

Трошкови зарада и накнада зарада за запослене 194.500.000

Трошкови зарада и накнада зарада за пословодство 5.500.000
* Трошкови накнада по уговору о делу 250.000

* Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима 8.000.000

* Трошкови накнада члановима  надзорног одбора 1.234.177

* Остали лични расходи и накнаде 15.810.000

Отпремнина приликом одласка у пензију(инвалидска пензија) 500.000
Јубиларне награде 1.700.000

Солидарна помоћ 250.000

Накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу,дневнице 360.000

Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места 8.000.000

Остале накнаде трошкова запосленима,послодавцима и другим физичким 

лицима (пакетићи за децу,добров.пензиј.допринос и др.) 5.000.000

4 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА-53 49.940.000

* Трошкови транспортних услуга 7.050.000

Трошкови услуга превоза у земљи 50.000

Трошкови  ПТТ услуга у земљи 6.000.000

Трошкови фиксне и мобилне телефоније,интернет 1.000.000

* Трошкови услуга одржавања 37.950.000

Трошкови услуга у пословним процесима 16.000.000

Трошкови одрж.гробља - израда опсега и гробница 1.950.000

Трошкови услуга одрж.некретн.,постр. и опреме 5.000.000

Услуга сервисир.и поправке возила,машина и склопова возила и маш. 5.000.000

Трошкови  одржавања стамбеног фонда 6.000.000

Други трошкови услуга одржавања-текуће одржавање 4.000.000

* Трошкови закупнина(закуп пословног простора) 150.000

* Трошкови рекламе и пропаганде 390.000

* Трошкови осталих услуга 4.400.000

Трош.усл.заш на раду-испитив.и мерења ел.,хидр.опр.,маш.,уређ. и алата 600.000

Трошкови нешкодљивог уклањања лешева и конфиската 1.000.000

Трошкови осталих услуга(штамп. рачуна,копир.сагласн.,техн.пр.и др.) 2.500.000

Трошкови услужног ангажовања механизације 300.000

ЈКП "Обреновац"Обреновац

децембар 2014.



Ред. ВРСТА РАСХОДА ПО КЛАСАМА план  2015.

5 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА-54 48.000.000

Трошкови амортизације 45.000.000

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 3.000.000

6 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-55 13.416.000

* Трошкови непроизводних услуга 2.100.000

Трошкови здравствених услуга 1.000.000

Процена вредности капитала предузећа 500.000

Трошкови рачуноводствене ревизије,инерне ревизије 300.000

Трошкови саветовања и других интелектуалних услуга правних лица 300.000

* Трошкови репрезентације 236.000

Трошкови репрезентације у земљи 80.000

Трошкови робе употребљене за репрезентацију 156.000
* Трошкови премија осигурања 2.500.000

Трошкови премија осигурања основних средстава 1.450.000

Трошкови премија осигурања од одговорности према трећим лицима 600.000

Трошкови осигурања запослених у току рада 300.000

Трошкови премија осигурања пласмана и потраживања 150.000

* Трошкови платног промета 800.000

* Трошкови чланарина 50.000

* Трошкови пореза 2.380.000

Трошкови пореза на имовину 1.800.000

Комунална такса на фирму 180.000

Други трошкови пореза,накнаде 400.000

* Трошкови доприноса привредним коморама 50.000

* Остали нематеријални трошкови 6.500.000

Дорада Акта о процени ризика 1.000.000

Трошкови по основу прекршајних поступака 1.000.000

Трошкови учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом 300.000

Трошкови огласа у штампи и другим медијима 100.000

Трошкови претплате на стручне часописе и публикације 250.000

Правне услуге извршитеља 3.600.000

Други нематеријални трошкови( др.непредвиђене услуге) 250.000

7 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ-56 600.000

Расходи камата 500.000

Остали финансијски расходи 100.000

8 ОСТАЛИ РАСХОДИ-57 3.200.000

Расходи по основу директних отписа потраживања 3.000.000

Издаци за хуманитарне намене 150.000

Издаци за културне,образовне,спортске и друге намене 50.000

9 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ-58 6.000.000

Обезвређење потраживања због немогућности наплате,утужена потр. 6.000.000

У К У П Н О 398.033.510

Напомињемо да су у Плану прихода приказани фактурисани приходи. У зависности од остварења

прихода, односно наплате потраживања за извршену услугу, предузеће ће сервисирати обавезе

према запосленима,за исплату зарада, као и остале обавезе које произилазе из обављања делатности.

Уколико се остваре приходи у већем износу од планираних, уколико остварење трошкова буде ниже,

ЈКП''Обреновац''Обреновац ће реализовати набавке из сопствених средстава, а све у зависности од 

прилива финансијских средстава и стања на текућем рачуну предузећа. 
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          ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

1. Општа ликвидност

Број који се добије показује са колико динара обртне имовине је покривен сваки динар краткорочних обавеза.

Ликвидност је задовољавајућа ако је општа ликвидност већа или једнака 2.

2. Убрзана ликвидност

            обртна средства - залихе

Сматра се да је овај рацио број поузданија мера ликвидности јер се залихе код многих предузећа трансформишу

у ликвидна средства у периоду који је релативно дуг. Овај индикатор показује са колико динара  релативно ликвидних

средстава је покривен сваки динар краткорочних обавеза, индикатор показује да ли предузеће има довољно краткорочних

средстава да подмири доспеле обавезе без продаје залиха.

1. Задуженост

__  обртна средства______

  краткорочне обавезе 3,23

ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

укупан дуг

укупна средства 0,58

3,31  краткорочне обавезе



Добијена вредност показује до које мере предузеће користи задуживање као облик финансирања, по правилу би вредност требала

да буде 0,50  или мања.

2. Однос дуга према капиталу

Конзервативно правило границе задуживања је 1:1, горња граница је 2:1. Висока вредност овог показатеља указује на потешкоће

при враћању позајмљених средстава и плаћању камата.

3.

4.

Добијена вредност треба да буде мања или једнака 1. На једну јединицу сталне имовине и залиха предузеће има 0,56 јединица

дугорочних обавеза и капитала.

1.

Веће инвестиције у залихе значе мање новчаних средстава расположивих за друге сврхе. Вредност  показује време потребно да се

ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

Просечан период држања залиха

Коефицијент покрића камате

3,88

просечне залихе

приходи од продаје
* 365

Коефицијент финансијске стабилности

0,56стална имовина + залихе

дугорочне обавезе + капитал

EBIT(добитак пре опорезивања)

1,46расходи камата

1,39укупан капитал

укупан дуг



динар потрошен за набавку залиха претвори у динар садржан у приходима од продаје.

2.

Добијена величина показује просечно трајање наплате потраживања.

3.

Добијена величина показује просечно трајање плаћања обавеза према добављачима.

4.

Нето фиксна средства представљају ставку  -  некретнине, постројења и опрема у билансу стања.

5.

Укупна средства су једнака укупној активи.

1. Профитна бруто маргина

Искоришћеност укупних средстава

приходи од продаје

0,49укупна средства

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

обавезе према добављачима
* 365

29,48приходи од продаје

Искоришћеност фиксних средстава

приходи од продаје

0,64нето фиксна средства

Просечан период плаћања обавеза

Просечан период наплате потраживања

просечан салдо купаца

137,31приходи од продаје
* 365



Број који се добије показује учешће пословног добитка у пословним приходима.

2.

Број који се добије показује учешће нето добитка у пословним приходима.

3.

4.

одузму само операт.трош.-без искључив. трош.камате и амортизације

5.

Вредност  показује колико се  нето  добити остварује на укупним приходима.

6. Стопа повраћаја на капитал (ROЕ)

0,000321укупна средства

EBIT маргина

EBIT ( добитак пре опорезивања)

0,00183укупан приход

EBITDА  маргина

EBITDA ( добитак пре опор.када се одузму само операт.трош.-без искључив. трош.камате и амортизације)

0,11укупан приход

Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)

нето добит

нето добит

0,000652приходи од продаје

укупна добит

0,000652приходи од продаје

Профитна нето маргина



1.

Добијена величина показује колико динара пословних прихода предузеће оствари на сваки динар 

пословних расхода. Када је рацио мањи од 1 тада је економичност незадовољавајућа

јер је предузеће остварило нижи износ пословних прихода од пословних расхода.

1.

Ово је један од показатеља трошковне конкурентности радне снаге. Показује учешће бруто зарада и личних расхода за запослене

у укупним приходима предузећа.

2.

Добијена величина показује продуктивност радника изражену кроз висину годишње

остварених пословних прихода по запосленом.

Продуктивност рада

приходи од продаје

1.828,31број запослених

бруто зарада и лични расходи

0,54укупни приход

0,997пословни расходи

ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

Јединични трошкови рада

ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

Економичност пословања

пословни приходи

нето добит

0,000767капитал













 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“Обреновац 

/по Секторима и степену стручне спреме/ 

на дан 31.12.2014.године 

 

 

р.бр. СЕКТОР број  

запослених 
 ССС 

НК I   II III IV V VI VII 

1.  ИЗНОШЕЊЕ И 

ДЕПОНОВ. СМЕЋА 
54 5 17 3 15 10 1 2 / 

2.  СЕКТОР 

ЗООХИГИЈЕНЕ 
2 / / / / 1 / / 1 

3.  ОДРЖАВАЊЕ 

КОМ. ХИГИЈЕНЕ 
20 5 8 / 3 2 1 / 1 

4.  ОДРЖ. ЈАВНИХ 

ЗЕЛ. ПОВРШИНА 
28 2 14 2 6 5 / 1 / 

5.  ГРОБЉА И  

ПИЈАЦЕ 
23 3 6 3 3 4 / 3 1 

6.  ОДРЖАВАЊЕ 24 / 2 3 10 8 / / 1 

7.  ФИНАНС.  И 

ЕКОН. ПОСЛОВИ 
15 / / / 1 10 / 3 1 

8.  ОПШТИ 

ПОСЛОВИ 
17 / 3 1 3 9 1 / / 

9.  КОМЕРЦИЈАЛА И 

НАБАВКА 
4 / / / 1 / / 2 1 

10.  ПОСЛОВОДСТВО 6 / / / / / / 1  5 

укупно: 193 15 49 12 42 49 3 12 11 

 

 

 

Милан Марошанин– мировање радног односа  од 25.10.2014.год.  


