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Мисија 
 
Значај ове комуналне услуге огледа се у приоритетној потреби да се обезбеди задовољавајући ниво 
осветљености на улицама, другим јавним површинама, парковима, школама и осталим значајним локацијама. 
Програм се реализује кроз одржавање постојеће мреже јавног осветљења као и изградњом  нових инсталација 
јавног осветљења у функцији осветљења нових саобраћајница, паркова и  других јавних  простора. 
 
Јавно функционално осветљење у великој мери доприноси сигурности грађана у ноћним часовима. 
  
Поред јавног функционалног  осветљења ова комунална  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 све расположиве ресурсе, 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 и других јавних површина, постоји и 
потреба за изградњом инсталација јавног осветљења. Такође, намеће се потреба адаптације и санације 
постојеће инсталације јавног осветљења. 
 
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. 
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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. 
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. Рок за реализацију циља је 2025. год. 
 
 
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 
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. 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. 

 
              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. 
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• 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 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. 

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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- 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 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. 
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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. 
 
 
 
 
 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     
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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 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. 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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 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 
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 
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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. 
1.4 Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу 
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-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% % 
 
              2.2 Циљеви и приоритети у развоју комуналне услуге јавног осветљења 
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 Стратешки циљеви предузећа у периоду до 2022. године су: 
 

6. Увођење интегрисаног надзорно управљачког система  
7. Проширење делатности  предузећа на одржавање јавног осветљења у свим градским општинама 
8. Смањење потрошње енергије у мрежи јавног осветљења увођењем енергетски ефикасне опреме. 
9.  Уградња еколошки чисте опреме 
10. 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. 
 
 
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 



21 

 

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: 

          
             Показатељ/ Индикатор                        до 2019                                               до 2021                      
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            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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

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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    Организациона шема  Предузећа: 
 

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. 
Извршни директор- Милан Раонић 
Извршни директор- Душко Тарбук 
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2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020 ГОДИНИ 
 
ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

Физички обим активности у 2020 години по Програмима I (Одржавање јавног функционалног и декоративног осветљења) и II (Унапређење и адаптација 
јавног функционалног и декоративног осветљења) као и услуге пружене повезаним правним лицима су раелизовани, вредносно исказано у износу од 
1.038.000,00.хиљада  динара.(планирано 1.046.333,00 хиљада динара). 
Физички обим активности према другим лицима  реализован је у износу од 33.000,00 хиљда динара(планирано 82.000,00  динара. 
Изражено у процентима укупан обим планиране  активности је реализован 94,86%. 
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        Прилог 1. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                Прилог 1.         

БИЛАНС СТАЊА  на дан 31.12.2020. године 
 
 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       У 000 динара 

 
 

Група 
рачуна, 
рачун 

П О З И Ц И Ј А АОП 
План на дан 
(РЕБАЛАНС) 
31.12.2020. 

Реализација (процена) на дан 
31.12.2020. 

  АКТИВА       

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001     

  Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 0002 730,557 724,636 

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

0003 7,160 7,596 

010 и део 
019 

1. Улагања у развој 0004     

011, 012 и 
део 019 

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, 
софтвер и остала права 

0005 7,160 7,596 

013 и део 
019 

3. Гудвил 0006     

014 и део 
019 

4. Остала нематеријална имовина 0007     
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015 и део 
019 

5. Нематеријална имовина у припреми 0008     

016 и део 
019 

6. Аванси за нематеријалну имовину 0009     

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

0010 723,397 717,041 

020, 021 и 
део 029 

1. Земљиште 0011 0   

022 и део 
029 

2. Грађевински објекти 0012 261,527 261,533 

023 и део 
029 

3. Постројења и опрема 0013 444,000 443,176 

024 и део 
029 

4. Инвестиционе некретнине 0014     

025 и део 
029 

5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015     

026 и део 
029 

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016 16,701 11,148 

027 и део 
029 

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и 
опреми 

0017 1,169 1,184 

028 и део 
029 

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018     

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 0019 0 0 

030, 031 и 
део 039 

1. Шуме и вишегодишњи засади 0020     

032 и део 
039 

2. Основно стадо 0021     
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037 и део 
039 

3. Биолошка средства у припреми 0022     

038 и део 
039 

4. Аванси за биолошка средства 0023     

04. осим 
047 

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

0024 0 0 

040 и део 
049 

1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 0025     

041 и део 
049 

2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и 
заједничким подухватима 

0026     

042 и део 
049 

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

0027     

део 043, 
део 044 и 
део 049 

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним 
лицима 

0028     

део 043, 
део 044 и 
део 049 

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним 
лицима 

0029     

део 045 и 
део 049 

6. Дугорочни пласмани у земљи 0030     

део 045 и 
део 049 

7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031     

046 и део 
049 

8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032     

048 и део 
049 

9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033     

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

0034 0 0 

050 и део 
059 

1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 0035     
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051 и део 
059 

2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036     

052 и део 
059 

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037     

053 и део 
059 

4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском 
лизингу 

0038     

054 и део 
059 

5. Потраживања по основу јемства 0039     

055 и део 
059 

6. Спорна и сумњива потраживања 0040     

056 и део 
059 

7. Остала дугорочна потраживања 0041     

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042 2,500 2,272 

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

0043 687,500 691,542 

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 0044 352,500 351,000 

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045 352,000 350,000 

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046     

12 3. Готови производи 0047     

13 4. Роба 0048     

14 5. Стална средства намењена продаји 0049     
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15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 500 1,000 

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

0051 30,000 18,500 

200 и део 
209 

1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 0052     

201 и део 
209 

2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица 0053     

202 и део 
209 

3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 0054 5,000 500 

203 и део 
209 

4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 0055     

204 и део 
209 

5. Купци у земљи 0056 25,000 18,000 

205 и део 
209 

6. Купци у иностранству 0057     

206 и део 
209 

7. Остала потраживања по основу продаје 0058     

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059     

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 29,000 35,714 

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

0061     
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23 осим 
236 и 237 

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

0062 0 0 

230 и део 
239 

1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна 
правна лица 

0063     

231 и део 
239 

2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана 
правна лица 

0064   0 

232 и део 
239 

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065     

233 и део 
239 

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0066     

234, 235, 
238 и део 

239 
5. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067 0 0 

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068 220,000 226,328 

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 28,000 40,000 

28 осим 
288 

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 28,000 20,000 

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

0071 1,420,557 1,418,450 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 348,210 348,210 

  ПАСИВА       

  
А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 
0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 
0442) 

0401 1,322,187 1,331,883 
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30 
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 
0407 + 0408 + 0409 + 0410) 

0402 230,272 230,272 

300 1. Акцијски капитал 0403     

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 1,091,915 1,101,611 

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 1,068,565 1,068,565 

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 23,350 33,046 

  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 16,100 16,500 

40 
X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 
0429 + 0430 + 0431) 

0425 16,100 16,500 

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 15,000 15,000 

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430 1,100 1,500 

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     

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     
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498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 35,000 22,737 

42 до 49 
(осим 
498) 

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 
+ 0460 + 0461 + 0462) 

0442 47,270 47,330 

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     

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 45,250 45,115 

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 250 115 
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434 
4. Добављачи – остала повезана правна лица у 
иностранству 

0455     

435 5. Добављачи у земљи 0456 45,000 45,000 

436 6. Добављачи у иностранству 0457     

439 7. Остале обавезе из пословања 0458     

44, 45 и 
46 

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 800 1,000 

47 
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ 
ВРЕДНОСТ 

0460 200 200 

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

0461 20 15 

49 осим 
498 

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 1,000 1,000 

  
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 1,420,557 1,418,450 

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 348,210 348,210 
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  Прилог 1a 

 
 

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године 

  
                                                                                                                                                                                                                                             У 000 дин 

Група 
рачуна, 
рачун 

П О З И Ц И Ј А AOП План 
(РЕБАЛАНС) 
01.01-
31.12.2020. 

Реализација 
(процена) 
01.01-
31.12.2020. 

  ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА       

60 до 65, 
осим 62 
и 63 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 1,129,083 1,071,721 

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 1,128,333 1,071,000 

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 1,046,333 1,038,000 

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 82,000 33,000 

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

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 750 721 

  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 1,103,128 1,028,346 
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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 358,150 372,018 

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 15,600 16,620 

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 352,761 305,000 

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 201,952 172,208 

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 115,000 108,000 

541 до 
549 

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 1,600 2,500 

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 58,065 52,000 

  В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030 25,955 43,375 

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

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 2,400 3,100 
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66, осим 
662, 663 
и 664 

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

1033 0 0 

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   0 

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 2,400 3,100 

663 и 
664 

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

1039     

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 875 823 

56, осим 
562, 563 
и 564 

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

1041 60 23 

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   0 

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

566 и 
569 

4. Остали финансијски расходи 1045 60 23 

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 800 800 
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563 и 
564 

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

1047 15 0 

  Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048 1,525 2,277 

  Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049     

683 и 
685 

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

1050     

583 и 
585 

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

1051 100 24 

67 и 68, 
осим 
683 и 
685 

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 1,000 1,200 

57 и 58, 
осим 
583 и 
585 

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 810 4,450 

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

1054 27,570 42,378 

  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     

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

1057 100 3,500 

  Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) 1058 27,470 38,878 

  О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1059     
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  П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК       

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 4,121 5,832 

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061     

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 23,350 33,046 

  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 31.12.2020. године 

 
                                                                                                                                                                         У 000 дин 

ПОЗИЦИЈА А
О
П 

Износ 

План 
(РЕБАЛАНС) 
01.01-
31.12.2020. 

Реализација 
(процена) 
01.01-
31.12.2020. 

        

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ       

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 30
01 

1,278,266 1,298,100 

1. Продаја и примљени аванси 30
02 

1,230,000 1,260,000 

2. Примљене камате из пословних активности 30
03 

2,200 3,100 

3. Остали приливи из редовног пословања 30
04 

46,066 35,000 

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 30
05 

1,163,570 1,249,323 

1. Исплате добављачима и дати аванси 30
06 

770,000 905,000 

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 30
07 

350,000 306,000 

3. Плаћене камате 30
08 

70 823 

4. Порез на добитак 30
09 

16,500 16,500 

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 30
10 

27,000 21,000 

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 30
11 

114,696 48,777 

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 30
12 
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Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА       

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 30
13 

0 0 

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 30
14 

    

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

30
15 

    

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 30
16 

    

4. Примљене камате из активности инвестирања 30
17 

    

5. Примљене дивиденде 30
18 

    

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 30
19 

66,000 55,200 

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 30
20 

    

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

30
21 

66,000 55,200 

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 30
22 

    

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 30
23 

    

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 30
24 

66,000 55,200 

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА       

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 30
25 

0 61,400 

1. Увећање основног капитала 30
26 

    

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 30
27 

    

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 30
28 

  60,000 

4. Остале дугорочне обавезе 30
29 

    

5. Остале краткорочне обавезе 30
30 

  1,400 
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II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 30
31 

46,355 46,308 

1. Откуп сопствених акција и удела 30
32 

    

2. Дугорочни кредити (одливи) 30
33 

    

3. Краткорочни кредити (одливи) 30
34 

10,000 10,000 

4. Остале обавезе (одливи) 30
35 

    

5. Финансијски лизинг 30
36 

  0 

6. Исплаћене дивиденде 30
37 

36,355 36,308 

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 30
38 

  15,092 

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 30
39 

46,355   

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 30
40 

1,278,266 1,359,500 

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 30
41 

1,275,925 1,350,831 

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 30
42 

2,341 8,669 

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 30
43 

    

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 30
44 

217,659 217,659 

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 
ГОТОВИНЕ 

30
45 

    

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 
ГОТОВИНЕ 

30
46 

    

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

30
47 

220,000 226,328 
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Анализа остварених индикатора пословања за 2020.годину 
 
 
- Укупни капитал у 2020.години је планиран на нивоу од 1.322.187 хиљада динара, а процена остварења је 

1.331.883 хиљада динара, што је реализација већа за 1%. Разлог одступања је остварена већа добит од 
планиране. 
 

- Укупна имовина у 2020.години је планирана на нивоу од 1.420.557 хиљада динара, а процена остварења је 
1.418.450 хиљада динара, што се сматра безначајним одступањем. 

 
- Пословни приходи у 2020.години су планирани на нивоу од 1.129.083 хиљада динара, а процена остварења 

је 1.071.721 хиљада динара, па је реализација мања за 5% од планиране. Разлог одступања је нереализација 
уговора са ЈП ЕПС Београд које финансира одржавање великог дела мреже јавног осветљења (стубови, 
светиљке, подземна инсталација), а не показује велику заинтересованост за њихово потребно одржавање. 

 

- Пословни расходи у 2020.години су планирани на нивоу од 1.103.128 хиљада динара, а процена остварења 
је 1.028.346 хиљада динара, па је реализација мања за 7%, што је резултат рационализације трошкова. 

 
- Пословни резултат у 2020.години је планиран на нивоу од 25.955 хиљада динара, а процена остварења је 

43.375 хиљада динара, па је остварени пословни резултат већи за 67%, што је резултат остварене 
рационализације пословних расхода. 

 
- Нето резултат у 2020.години је планиран на нивоу од 23.350 хиљада динара, а процена остварења је 33.046 

хиљада динара, што је такође резултат рационализације расхода. 
 
- Број запослених на крају 2020.године је 214 што је било и планирано. 

 
- Пресечна нето зарада у 2020.години реализована је за 11% мање од планиране.  

 
- Инвестиције у 2020.години планиране су на нивоу од 55.000 хиљада динара, а процена остварења је 46.733 

хиљада динара, што је 15% мање од планираног, а резултат је одустајања од неких инвестиција по упутствима 
Оснивача због познатих проблема у привреди које изазива епидемија. 
 
 

- EBITDA, економски индикатор приказује способност предузећа да креира додатни новчани ток. Показује 
способност предузећа да плаћа расходе по основу камата, као и његову инвестициону способност.  
У 2020.г. EBITDA је планирана на нивоу од 143.270 хиљада динара а процена реализације је 147.678 хиљада 
динара. 

- RОА је економски показатељ стопе приноса средстава и планиран је на нивоу од 1,64% а процена реализације 
је 2,33 %. 

- RОЕ је економски показатељ  стопе приноса капитала и планиран је на  нивоу од 1,77%,а  процена реализације 
у 2020.г. је 2,48%. 

- Однос дуг/капитал представља однос укупног дуга и капитала и процена реализације у 2020.г. је 4,79% што 
говори о веома малим обавезама у односу на капитал предузећа. 

- % зарада у пословним приходима планиран је у 2020.години на нивоу од 31,24% а процена реализације је 
28,46%. 

- Ликвидност предузећа је исказана кроз остварени општи рацио ликвидности у вредности од 14,61 и показује 
да је сваки динар краткорочних обавеза покривен са преко 14,61 динара обртних средстава што показује 
изузетно високу ликвидност и способност предузећа да измирује своје обавезе. 
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Спроведене активности за унапређење процеса пословања и корпоративног управљања 
 
 
Менаџмент предузећа је у  2019. години  имплементирао систем ФУК (Финансијско управљање и контрола). У 2020. 
години менаџмент  ће кроз примену стратегије управљања ризицима  и усавршавањем контролних активности 
унапређивао праксу корпоративног управљања у циљу остварења  бољих пословних резултата. 
 
Пословање Предузећа је изложено различитим  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.  
 
Предузеће је такође изложено утицају следећих врста ризика: ризика изложености Предузећа, оперативних ризика, 
законских/регулаторних ризика, екстерних ризика, технолошких ризика, ризика људских ресурса.Усавајањем 
Стратегије управљања ризицима, препознавањем нових ризика, њиховом проценом и предузимањем мера за 
њихову минимизацију предузеће унапређује систе корпоративног управљања. 
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3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
ЗНАЧАЈ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 
 
Значај ове комуналне услуге огледа се у приоритетној потреби да се обезбеди задовољавајући ниво осветљености 
на улицама, парковима и другим значајним јавним површинама. Програм се реализује кроз одржавање постојеће 
мреже јавног осветљења као и изградњом инсталација јавног осветљења у функцији осветљења нових 
саобраћајница, паркова и других јавних 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 оплемењивањем града постављањем свечаног 
осветљења. 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 2021. 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 за енергетику у моменту израде Програма пословања  нису  
дефинисани  па су пројекције урађене на основу познатог и претпостављеног. 

 
Обим и вредност услуга које ће бити пружене Граду од стране предузећа у 2021. 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, Програм I – Одржавање 
јавног осветљења процењен је у износу од 666.666.666,67 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 центру ЈКП Јавно осветљења, контролом на терену утврђених 
рекламација које имамо у току године. Износ средстава је  опредељен у Буџету града Београда кроз раздел 
Секретаријата за енергетику, за одржавање Јавног осветљења. 
 
Кроз Програм I предузеће реализује и постављање и демонтажу опреме за свечано новогодишње и божићно 
осветљење. 
 
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. Програм II – Унапређење и адаптација јавног осветљења процењен је у износу од 
383.057.500,00  динара (безПДВ-а). Што се тиче конкретних локација на којима ће бити урађени нови објекти ЈО 
и нове функционалне линије, то се дефинише 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 у ЈКП Јавно осветљење како би се утврдила вредност радова и количина 
материјала, те дефинисала могућност техничког извођења радова, заједно са предмерима и предрачунима за 
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наведено. Овај програм могуће је мењати у оквиру одобрених средстава како би се на најбољи начин задовољиле 
потребе институција и грађана за унапређењем и новим инсталацијама ЈО на територији 17 београдских  
општина.   
 
Значајни пројекти  који ће се кроз  Програм II  реализовати у 2021. години су:  
- Функционално и декоративно  осветљење преко 250 објеката(саобраћајнице, паркови, и др). 

 
 
Планирано је и пружање услуга ЈП ЕПС Београд у износу од  150.000.000,00  динара(без ПДВ-а). Уговор са ЈП ЕПС 
Београд је за обезбеђење јавног осветљења неопходан, јер је ЈП ЕПС власник претежног дела мреже јавног 
осветљења и одговоран за финансирање одржавања стубова, светиљки,ормана и других виталних делова јавног 
осветљења. Планирано је и приход  у износу од 9.000.000,00 динара(без ПДВ-а) за услуге осталим купцима и 
5.000.000,00 (без ПДВ-а) осталим повезаним лицима. 
 
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 искључиво право обављања делатности на 
територији града 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 17 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 материјала. 
Од опреме за обављање основне делатности, предузеће располаже са  хидрауличним платформама, хидрауличним 
дизалицама, теретниим возилима, приколицама за превоз стубова,  приколицама за обезбеђење радова, 
специјалним возилом за одржавање и инспекцију мостова. 

 
Ипак, велики обим послова планиран за  2021. годину, одржавањем мреже јавног осветљења у 17 градских општина,  
као и у пројекцији планова за наредне године, захтева инвестициона улагања која су планирана у програму 
инвестиција за 2021.годину, а односе се на набавку 12 возила са хидрауличним платформама, висине дизања од 
минимум 13,5 метара и 2 теретна возила са дизалицом и товарним простором.  

 
 Напомена:  
       -Предузеће је у 2015., 2016.,2017., 2018., 2019. и 2020. години  поштовало Одлуку Скупштине Града Београда о 
максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Београда  за 2015. годину 
бр.11-71/16-С од  08.02.2016.године. 
      
До новог запошљавања на неодређено време ће доћи уколико то буде дозвољавала одлука  Оснивача уз сагласност 
надлежног министарства. 
 
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 надлежног Секретаријата  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. 
 
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. 

 
-  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  приступа објектима без тражења 
неопходних сагласности за извођење радова од стране ЈП ЕПС Београд  као тренутно претежног власника 
инсталација. 
 

- Предузеће је  одлуком оснивача, града Београда од 01.01.2020.године преузело Комуналну делатност, 
обезбеђења јавног осветљења и на територији 7  бивших проградских општина.  
 
 
 

Оперативни циљеви 
 
За 2021. годину Програмом пословања  планирани су укупни приходи у износу од 1.218.974 хиљаде динара, укупни 
расходи у износу од 1.170.603 хиљаде динара и нето добитак у висини од 41.115 хиљада динара. 
 
Конкретне услуге које ће Предузеће реализовати у 2021.г. биће дефинисане  кроз Програм  I  (одржавања јавног 
осветљења) као и кроз Програм II (адаптацији и унапређење  јавног осветљења) који се усаглашавају са 
Секретаријатом за енергетику и на коју сагласност даје Градско веће града Београда. 
 
Осим тога, планирано је извођење услуга за ЈП ЕПС Београд на одржавању јавног осветљења (мреже јавног 
осветљења у власништву ЈП ЕПС Беорад) у износу од  150 милиона динара (без ПДВ-а), на основу закљученог 
Оквирног споразума и Уговора. 
Планиран је и приход  у износу од 9.000.000,00 динара(без ПДВ-а) за услуге осталим купцима, као и 5 милиона 
прихода од услуга осталим повезаним лицима. 
 
Такође, Предузеће планира да наступа као понуђач на отвореном тржишту предметне делатности Предузећа.  
 
 
 



56 

 

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 издвајању 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 у наредним годинам 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. 
 
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.  
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cneqrgrxaquje

12 Pyxoao4ranaq cnp*6e
HaOaBKe

13.03.2019 13.06.2019 13.09.20'19

H6 orpeuHa npoqeHa KOnt4qu Hn
H BpeAHOCTT4

PyKoBoAunaq cnyx6e
Ha6aBKe

3 9 AerarbHxje
cnposolerse
aHanr3e Tpxr,tuTa

Pyxoao4unaq cnp*6e
xa6aere

13.06.20 19 13.09.2019

K1 TaK r ot-urehelbe pa,{yHafy6u PyKoBoAxnaq Cnyxoe 3a

QxHaHcr1jcKo-pa.{yHoBoAc
TBEHC NOCTOBC

3 CoQraepcro
peuJebe 3a

KaHqeaapujcKo

nocnoBatbe

9 Pyxoeo4unaq Cnpx6e

SuHaHcxjcKo-pa.{yHoBoA
cTBeHe nocnoBe

13.03.20 19 13.06.201 I 13.09.2019

K1 HOCT npoHanaxer-baHeuoryh
paqyHa

PyKoBoAl4naq Cn]D(6e 3a

QrHatcrjcxo-pavyHoBoAc
TBeHe nocfloBe

4 CoQraepcxo
peu.,ebe 3a

KtbrlroBoAcTBeHO

8 PyKoBoAHnaq Cnyxoe
QlaHaHcxjcKo-paqyHoBoA
CTBEHE NOCJIOBE

13.03.2019 '13.06.2019 13.09.2019

Cmpaua 2 od 17xa dax 15.03.2019

l

8l

4

13.03.2019

Pyxoao4unaq cnpx6e
Ha6aBKe

13.09.2019

13.06.201 9

H6

1 3 03.2019

2



tu a Hasre prsuxa BnacHxK pr4314rc BE utT rn{ naeoe or,,ra*a,oa Oco6a xoja je sa4yxeHa AaryM 1

Mepelba
AaryuZ
Meperba

HeraoryhHocr npoHanaxelba PykoBoA!4naq Cnp(6e 3a 2 4 8 Jno"ro""*" PyKoBoArnaq Cflyx6e 3a 13.03.2019 13.06.201 9 13.09.2019
K1 FE(}tryiHocr nnahalba

paqyHa.
li|tl(E(tr{o@r@}flro6w
@a{an0tsrcBpaqyHoBoAc
TBeHe nocnoBe

2 5 10 nnaH11pabe
npxxoAa !t pacxoAa,

npanelbe
r,,r3BpuJetba

nporpaMa
noc,]oBarsa

qruotEr,omt@!yl(6€@
([ImaftD$o(@p6r{yHoBoA

crBeHe nocnoBe

'13.06.201 I 13.09.201 I

K1 Ynnara xa norpeuxu xupo
paqyH.

PyKoBoAunaq Cnyxoe 3a

Qu Haxcrjcxo-pavyHoBoAc
TBeHe nocnoBe

2 10 
rEoAarHa 

ABojHa

lKoHrpona npe

lynn"t"

PyKoBoAr,{naq Cnyx6e 3a

$unaHcujcxo-pavyHoao4
cTBeHe nocnoBe

13 03 2019 13.06.20'19 'r3.09.2019

K1 Ynnara norpeunor 14sHoca PyxoBoAunaq Cnp(6e sa

Qrxaxcujcxo-pavyHoBoAc
TBeHe nocfloBe

2 6 AoAarHa ABojHa
KOHTpOna npe
ynnaTe

PyKoBoAr4naq Cnyx6e 3a

+uHaHcu.icKo-paqyHoBo.q
cTBeHe nocfloBe

13.03 2019 13.06.2019 '13.09.2019

K2 HeeBuAeHTtaparse nocnoeHr,lx
npoMeHa.

UJeQ oAeruerua sa
paqyHoBoAcTBeHe

nocnoBe

2 I Ha4sop Ha4

Klhrxet5eM,
aaeKBaTHo

coQrBepcKo
pelxelbe

IJJeQ o4eruera aa
paqyHoBoAcTBeHe

nocnoBe

13.03 2019 13.06.20 19 1 3.09.20'19

K2 [lorpeuno xbt4xebe
(norpeluaH koHTo, fl orpeluaH
usnoc).

uJeO oAerbe$a 3a
paqyHoaoAcTBeHe

nocnoBe

2 4 8 Ha43op HaA

Klb14xelbeM,

aAeKBaTHO

coQrBepcKo
pe[!el6e

IJJeQ ogerueua sa
pai{yHoBoAcTBeHe

nocnoBe

1 3.03.2019 13.06.2019 '13.09.201 I

K2 Heaxypxocr y Klbr4xe$y
MOxe Aa AoBeAe AO
norpeuJHHx pe3yaraTa
nocnoBarba

llJeQ o4erueua :a
paqyHoBoAcTBeHe

nocfloBe

3 4 12 Ha4sop xa4
l(Ib14xelbeM

IJJeQ o4erueua :a
paqyHoBoAcrBeHe

nocnoBe

'13.03.2019 13.06.20'19

K3 360r rbyAcKor Qarropa rr,loxe

4a 4ol;e 4o
norpeulHor yHoca noAaTa(a y
nporpaM uJTo

Moxe Aa pe3yflr[pa
norpe[!H14M o6pa,{yHoM

PyKoBo.qunaLl cnyx6e sa

Qu xancu.jcxo-pavyHoBoAc
TBeHe nocnoBe

3 3 KoHTpona x

IcnpaBKa
Pyxoao4unaq cnp*<6e sa

$uraxcujcxo-pavyHoaog
cTBeHe nocnoBe

13.03.2019 '13.06.2019 1 3.09.2019

f'lorpeu:Ho (rbxxebe Moxe A
pe3ynrupa

Pyxoaopunaq cnyx6e sa

QrHalcujcxo-pavyHoBoAc
2 3 Konrponra nrcra

poKoBa, HaA3op HaA

6 PyKoBoArnaq cnlD(6e 3a

SraHaHcujcKo-paqyHoBoA

13.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

Cmpaua 3 od 17ua dax 15.03.2019

PEfIGTAP p[3hKA

13.03.2019

4

13.09.20'19

9

K3



PErIGTAP P1,l31,lKA
uJ Hasua prsuxaa BnacHhk p!43t4Ka tUT Mepe orknatbalbat4 Oco6a Koja je 3aApxeHa eAehH

nocnoBHor AOra iaja
norpe[!HoM eBrAeHqrioM TBeHe nocnoBe 2 uxelbeMI-* cTBeHe nocnoBe 13.09.2019

K4 fpeuKe y Krbt4xelbIMa
y3poKyjy Aa QriHaHcujcKra
u3Beurraj[ Hehe AaTu o,qpa3
cTBapHOr nocnoBalba.

llleQ o4erueua sa
paqyHoBoACTBeHe

nocnoBe

4 12 HaA3op HaA

KlbIxelbeM
tlJeQ o4erueua sa
paqyHoBoAcTBeHe

nocnoBe

13.03.2019 13.06.2019

He6naroBpeMeHo
ycxnal;ltaarue snavu
ueycxna[exocr ca 3a(oHcKtiM
nponxclMa

llleQ oAerbelba 3a
paqyHoBoAcrBeHe

nocnoBe

3 Yeolerse xpairurax
poxoBa 3a
yc(naRt4Bal$e,

Koxrpona
peant43aquje

9 [.lJeS o4eruerua sa
pa'.{yHoBo,qcrBeHe

nocnoBe

13.03.2019 13.06.201 I '13.09.2019

K4 enornyHr,l u HeBepoAocrojHu
noAaqH norpe6HH 3a

frBpRr,{Ba}be
K!5 U rO BOACTBe H HX CTal+a
Mory Aa AoBeAy Ao
norpel!HOr pe3ylTaTa
nocfloBalba.

H UJeO oAerueba sa
paqyHoBoAcrBeHe

nocnoBe

4 Koxrpona ravxocru
I noTnyHocTr,r

noAaTaKEr

12 UJeQ o4eruerua sa
paqyHoaoAcTBeHe

nocnoBe

1 3.03.20'19 13.06.2019

K5 peujKe y Kbr4xebrMa
y3poryjy Aa OxHaHcrjcKr,t
usaeurrajn tehe 4arr o4pa:
cTBapHor nocnoaalba

r llJeQ oAerbelba 3a
paqyHoBoAcTBeHe

nocnoBe

4 Koxrponna nrcra
poxoaa, laojre
KOHTpone

8 uIeS oAerbelba 3a
paYyHoBoAcTBeHe

nocroBe

13.03.2019 13.09.2019

K5 lu]beue npt,lntaKoM npeAaje
u3BeuJraja Moxe
Aa AoBeAe Ao npe(puaja

Ka

3akoHcKe perynart4Be

Llle$ oAerbelba 3a
paqyHoaoAcTBeHe

nocnoBe

4 12 KoHTponHa nxcra
poKoBa

IJJeO oAerbelba 3a
paqyHoBoAcTBeHe

nocnoBe

13.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

K6 lubelbe y 06pagyHyKa IIJeQ o4eruerua sa
paqyHoBoAcTBeHe

nocaoBe

15 KoHTpoflHa nlcra
poKoBa

[lJeQ oAerbeba 3a
paqyHoaoAcTBeHe

nocnoBe

'13.03.2019 13.06.201 9 1 3.09.2019

K6 Hera,{aH o6pavyx lUeS o4eruerua sa
paqyHoBoAcrBeHe

nocnoBe

2 5 ,Qaojxa xoxrpona u

HCnpaBKa npe
noAHorJetba

npujaBe

10 llleQ oAerbeba 3a
paqyHoBoAcTBeHe

nocjtoBe

13.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

K6 a[u]betbe y noAHOlUe$y
eneKrpoHcKt4x npt,ljaBa

K llleQ o4eruerua aa
paqyHoaoAcTBeHe

2 5 10 KoHrponHa nlcTa

lPo*o",

llle+ oAerbelba 3a
paqyHoBoAcTBeHe

't3.03.2019 13.06.2019 13.09.20 19

CmpaHa 4 od 17na dan 15.03.2019

BE EA,MT
Mepelba

3 13.03.201 9 13.06.2019

13.09.2019

K4

3 13.09.20'19

2 13.06.2019



PEf],|CTAP p1,l31,lKA

U..ru a BnacHxK pn3r(a BE tUT t4 Mepe orxnaua*a Oco6a xoja je sa4yxena AaryM
MC lba

nocnoae 2 10 Ha nhcTa noc,I oBe 13.03.20'19lxo HenoAyAapatbe
KtSUTOAOACTBeHUX CTalba

llje+ oAerbeba 3a
paqyHoBoAcTBeHe

nocnoBe

4 12 Fol€pona Kbr4xeba
u ycKnatuBatba

KtbHroBoAcTBeHux

CTAl.6A

IJ.JeO oAerbeEa 3a
paqyHoBoAcTBeHe

nocnoBe

13.03.2019 13.06.2019 13.09.20'19

K6 TpeuJKe y Krsrxersy IIJeQ oAerbeba 3a
paqyHoBoAcTBeHe

nocnoae

2 4 8 HaA3op HaA

Klhuxetbe[,r
llJeQ o4erueua sa
paqyHoBoAcrBeHe

nocnoBe

13.03.2019 1 3.06.2019 1 3.09.20 19

K6 1,1crex poxa KoplrJhetsa
KBanrQrKosaHor
eneKrpoHcKor ceprxex(ara

2 't0 Pecepr14+t4xaqrja

AO 3aAaror poKa,

KOHTpOnHa nUCTa ca
poKoBxMa

lJ.leQ o4erueua sa
paqyHoBoAcrBeHe

nocnoBe

13.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

K7 Kau:rsese Kynaqa y
r,rsru lpuaa*y caoj rx o6aaesa

PyxoBoAr4flaq cnyx6e 3a

Sruaxcujcxo-pavynoeogc
TBeHe nocnoBe

2 4 8 KoHTuHyIpaHo

cnalbe onoMeHa,

A4exaaraH nnaH

HannaTe

PyKoBoAranaq cn)a6e 3a

QuHaHcujcKo-paqyHoBoA
cTBeHe nocnoBe

1 3.03.201 I 13.06.2019 13.09.20'19

R7 Snoxa4a paqyHa Kynqa Pyxoaogunaq cnpr6e sa

Qunarcrjcxo-pavyroao4c
TBeHe nocnoBe

2 5 10 l-lpe4aja cpe4craaa
o6e36eI]elba
u3Bpuel6a HEC-y

PyKoBoAHnaq cnpKoe 3a

QrnaHo,l.jcxo-pavyxoao4
cTBeHe nocfloBe

13.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

K7 Ha4 rynqeru je noxpeHyr
nocn/naK nI KBxAaquje n nn
creva.ja.

Pyxoao4unaq cny'x6e sa

SrHaHcrajcxo-pavyHoBoAc
TBeHe nocnoBe

2 10 AHanflsa Kynaqa t,t

AoOaBJbaqa, ayAl1r
Kynaqa I
Ao6aBrbara ,

npujaeruuearue
noTpel)(xBarba y
cre.lajHy Macy

Pyxoao4unaq cnpx6e aa

QxHaHcxjcKo-pa,{yHoBoA
cTBeHe nocnoBe

13.03.2019 13.09.2019

K7 Heycxnaf;enocr
noTpaxlBalba ca KynqeM

PyxoBoAxnaq cnfi6e 3a

Q14HaHct,tjcKo-pa,ryHoBoAc
TBeHe nocfloBe

2 't0 Ycxralnaaua
noTpaxuBarha ca
KynqeM

Pyxoao4unaq cnpx6e aa

Q!aHaHclajcKo-pa.lyHoBoA
cTBeHe nocroBe

13.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

o6 Heagexaarax nporoKon llleQ oAerbelba 3a onure
nocnoBe

1 4 4[ 143paAa nnaHa
npoToKona

IIJeS o4eruerua sa
ontuTe nocfloBe

13.03.20'19 13.06.2019

o'1 Heoanauheu npucryn
uH$opuaqr,ljarr,ra.

Pyxoeo4rnaq cnyx6e sa
14HQopMaq14oHe

rexxonorrje

4 20 I [4rSopuaruvxa
3autTt4Ta cficTeMa

Pyxoao4unaq cnyx6e sa
11HSopMaquoHe

rexxonorrje

1 3.03.20 19 13.06.2019 13.09.20'1 I

Cmpaua 5 d 17ua dau 15.03.2019

Hasra pranxa AaryM 1.

Mepelba
flopecxoj ynpaara.

13.06.2019 '13.09.2019

3

[JeQ oAerbe]ba 3a
paqyHoBoAcrBeHe

nocnoBe

13.06.20't9

13.09.20'19



[Jr BnacHrx pralrxa BE IUT IAHA. Mepe orKnatbaba Oco6a xoja je sa4pr<exa flaryu 1.

Mepelba
Cne4e V,

o1 Pyroeo4unaq cnpx6e aa
xHQopMaqIoHe
TexHonoruje

4 201LIH+opMarr,{(a
3auTl4Ta crcTeMa

PyKoBoAHnaLl cnyxoe 3a
xHSopMaqxoHe
TexHonortaje

13.03.20'19 13.06.2019 13.09.20't9

o1 eonaroBpeMeHo qyBarbe r
apxltB14parbe Ao(yMeHara

H Pyxoeo4unaq cnyx6e sa
HH+opMaqxoHe
rexxonoruje

4 flpaaunHux o
oe30eaHocTr,,t

nHQopMar{xoHo-KoM
yHrllGtquoBor

cncTeMa

12 Pyxoao4rnaq cnyx6e sa
xHOopMaqHoHe

rexHonorxje

13.03.2019 13.06.20'19 1 3.09.201 9

02 y6uraK nnn ourreheuef
AOKyMeHaTa

llleQ oAerbeba 3a onlure
nocnoBe

3 uJeQ oAe,rbelba 3a

on[!Te nocrloBe
13.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

UJ Fpeuxe y nnaxrapar+y
norpe6a 3a
HOB03anocneHhMa.

Pyxoeo4unaq cnyx6e sa
KaApoBcKe nocroBe

4 t4spa4a llnana
3anouJrbaBatba

npeMa t1c(a3aHuM

norpe6aMa

Pyxoao4unaq cnpr6e sa
KaApoBc(e nocroBe

'13.03.2019 13.06.2019 13.09.20 19

UJ nponycrx y recrrpaiby 14

x36opy KaHAlaAara.
Pyxoao4rnaq cnyx6e sa
KaApo8cKe nocnoBe

3 9 AHraxoBarbe
eKcTepHor cTpyqHor
caparqHIxa

PyKoBoA(naLl cnyxoe 3a
KaApoBCKe nOC,IOBe

'13.03.2019 13.06.20'19 13.09.2019

3aocrajabe y yclalaH.'y PyKoBoAHflaq cnyx6e 3a
Ka.qpoBcKe nocnoBe

2 3 6 O6Haerbalbe

lo6yxe/peceprra6raxa
lquJa

Pyxoao4rnaq cnpr6e :a
KarqpoBcKe nocnoBe

13.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

o4 e nnaHa crpyqHor
ycaBpu.JaBa16a

HeycBajalb PyKoBoAxnaq cayxoe 3a
KaApoBc(e nocnoBe

2 4 Ycxna!naaue
nnaHa npeMa
peanHIM

Kanaql,lTeT14Ma

8 Pyxoao4llnaq cnpr6e sa
KaApoBcxe nocnoBe

13.03.2019 13.06.201 I 13.09.2019

o5 Matbe16e npoAyKT14BHOCrX
paAa 360r HeA[cur4nnuHe ]t
HenotIJToBatba npaBr4na

Y

noHaualba n peAy3eha

! perrop 2 4 l-lpnjaaa yovexnx
HenpaBl1nHocTr.t

8 !uperrop 13.06.2019 13.09.2019

Hacratax turere s6or
HenouToBatba Mepa
6e36eAHocna u 3ApaBrba Ha
paAy.

Axpefiop 3 5 O6yra sanocnerux
:a ceprrQuxaqrajy
6es6e4xocru u

3ApaBJba Ha paAy,

14nanneuexraqrja

15 13.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

CnpaHa 6 od 17na dau 15.03.2019

PETTCTAP P]I3TKA
Hasra pnsrxal

f y6lara K raH6opMartxja.

I CoQr8epcKo

lp"ru*"."
lxaaqenaprjcxo
lnocno"a*"

't2

o4
HOB!4X 3Haba h BeuJTl4Ha.

13.03.201 9

o5
!uperrop



PEf]'|cTAp p]t3l,tKA
tU Hasua pusrxa Bnactur prsrxa BE IUT V Mepe orxnauarsa Oco6a Koja je 3aAp(eHa uCn

MMHacraHax urere s6or 14pefiop 3 5 15 t4co oxcAc 18001 AxpeKrop 13.03.2019 13.06.201 I 13.09.201907 ttBuryrnqraer
Qeofute,.u 14 3ApaBrba Ha
paAy.

oP&HcKa

npaBHe 
'{ 

onuJTe nocloBe
PyKoBoArarl aq cnlD(6e 3a 2 4 O6yxe na crpy\rHr4M

eAyKaqlajaMa,

cnalbe ynuTa 3a
nojaulbetbuMa,
yno3HaBalbe ca
KA3HEHIM

oApeA6aMa y
cnyvajy
HenolUToBal.5a

nponxca

PyKoBoAxflaq cnyx6e 3a
npaBHe U OnUTe
nocnoBe

13.03.2019 '13.06.2019 13.09.2019

o8 a ce HaA3Op HaA
nprrMeHoM npaBuna 3auJTr4Te
Ha paAy u nporrBnoxapHe
3auTlme.

He o6aBrb uIeQ o4eruersa sa onurre
nocJtoBe

3 5 Aocraarbat+e
t4aBeunaja o
cnpoBoDelby
3atUTlrTe Ha paAy I
npoTnBnoxapHe
gau.rure/ 6eneutxa
o cnpoBeAeHrM
MepaMa

6e:6e4rocru

lUeQ oAerbeba 3a
onuJTe nocnoBe

'13.03.2019 13.06.2019 '13.09.2019

o8 e cnpoBoAe ce MepeH eQ oAerbeba ga onu-ne
frocnoBe
IU 4 5 AocraBrbatbe

u3BeLuraja o
cnpoBoDe$y
3alrjThTe Ha paAy 14

npoTrBnoxapHe
3alurrre/ 6eneu(a
o cnpoBeaeflhM
MepaMa

6eo6e4Hocrr

IJJeQ oAerbelba 3a
onuJTe nocnoBe

13.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

o8 e Bp[r.,l4 ce (oHTpOna

nponlcaHrx TexHr1qKxx
cucreMa, n9cranaqnia u
crpojeBa.

H lUeO oAerbelba 3a onure
nocfloBe

4 5 20
u3Be[uTa.Ja o
H3BpUJeH IM
KoHrponaMa /
6enetuxa o
cnpoBeAeHt4M

Brbatbe uleQ o4eruerua sa
onure nocnoBe

'13.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

Cmpaxa 7 od 17Ha daH 15.03.2019

3auJTr{Te Ha pa.qy 14

npoTl1Bnot€pHe 3auIrTe.

8

15

20,|



PEfHCTAP Ph3[KA
tlJu a Haans prenxa Bnacurx pllsuxa BE IUT Vy'A. Mepe otxnarraua Oco6a xoja je sa4p<exa AaryM 1

Mepelta
flaryu2.
Mepelba

He BpuJr4 ce KoHrpona
npont4caHux TexHxrtK,tx

UeQ o4eruerua 3a onuJre
nocnoBe

4 5 201MepaMa

6eo6e4nocru
IJJeQ oAerbelba 3a

onuJTe nocfloBe
13.06.20'19 13.09.20'19

o8 bl6na6a Br,4yaB$njarurH a
cPps&!ffi.

[JJe$ o4eruersa sa onlure
nocrloBe

3 5 15 14 cka3 u Ba lbe
norpeoa npuntaKoM

[3paAe nnaHa jaBHe

xa6aaxe, KoHTpona

npl4n!{xoM u3paAe
nporpaMa
nocnoBa$a

llle$ oAerbelba 3a

on[uTe nocnoBe
13.06.2019 1 3.09.201 9

He orxnauajy ce yrBpieHe
HenpaBxnHocTt4.

llJeQ oAerbeba 3a onuJre
nocnoBe

3 5 15 YBoDelbe crcreMa
u3euTaBatba o
yoqeHrM

HenpaB!tnHocTt4Ma

13.03.2019 13.09.2019

o9 Pa4rr sa4arax urje y
qenocTr,,t l43BptleH.

[t,lpeKrop ceKropa
TexHt4rtKHx nocrloBa

2 5 10 flpoqexa 3a4araKal

npe u3iqaBalba
paAHor Hanora,
OOe36eDebe
KOMNTETHOT CETA

nuqHe 3auJTt4THe

onpeMe, npoBepa

Synxquorarxocru
onpeMe 3a

r,r38pr.!etbe paAHIx
3aAaraKa, llpoeepa
H npoqeHa no(aq!,tje
r.r3BpuaBat5a

3aAaTKa

lArne*roo 
cexropa

lTexHrqKltx nocnoBa
13.06.20'r 9 13.09.2019

o9 noBpeAa paAHHKa npt,tnr(oM
143Bp[UaBal6a paAHxx
3aAaTaKa.

,Qrperrop cerropa
TexHltqKux nocnoBa

2 10 flpuaarxo
ocHrypal+e
3anocreHt.lx

,Quperrop cerropa
TexH!tqKnx nocnoBa

13.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

o9 Ycnoar ga ll3Bpt!aBalbe
paAH[x 3aAaraKa Hr4cy y
cKnaAy ca nponxc!4Ma I
3aKoHoM o 6es6e4Hocru u

3ApaBrba Ha paAy.

flrperrop cerropa
TexHltqKux nocfloBa

5 npoBepa

QyHKLUoHanHocr!a
onpeMe, npoqeHa
3aAaTaKa npe

t.l3.qaBatba paAHor

15 AlipeKrop ceKropa
TexHt4qKnx nocnoaa

't3.03.2019 13.06.2019 13.09.20'19

Cmpaxa 8 od 17ua das 15.03.2019

13.03.2019

1 3.03.2019

o8
UJeQ o4erueua sa

onl.UTe nocnoBe
13.06.2019

13.03.2019



PETTGTAP P]!3]IKA
tx Hasue pusura Bnacxux prl:uxa BE IUT l/1 Mepe orxnarsarua Oco6a Koja je 3a,qyx(eHa

15a
AaryM

lba
eAe V

ME
YcnoBu 3a x3Bpt!asalbe
paAH[X 3aAaTaKa Hrloy y
cKnaAy c€l nponucuMa !l
3aKoHoM o 6e36eAHocr[ 14

3ApaBDa Ha paAy.

flrperrop cerropa
TeXHllqKtlX nOCnOBa

J 5 15

O6e36eRelbe
KOMNTCTHOT CETA

nuqHe 3auJTt4THe

onpeMe, npoBepa

SynxquoranHocrn
onpeMe 3a
x3Bpuelbe paAH!,tx

saAaraKa, npoBepa
!{ npolleHa noKaqr.l
x3Bpt!aBa15a

3aAarKa , o6yKa
3anocneH!,tx o

upeKTop ceKTopa
TexHur'{Kux nocnoBa

13.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

010 lurehelbe .qo6apa 360r
HenpaBt4nHor cKnaAulljTe]ba

o [peKTop ceKropa 3a

QrHaHclajcKe, npaBHe !4

on [xTe nocnoBe

2 4 8 npaannrux o
MaraLluHcr(oM

nocnoaatby

peKrop ceKropa 3a

Suraxcujcxe, npaBHe u

onuTe flocnoBe

13.06.2019 13.09.201 9

010 ulbelbe y 3AaBaByKa

A06apa
rpeKTop ceKropa 3a

QlaHaHcrajcKe, npaBHe ,t

onuTe nocnoBe

2 4 8 leQrxrcarue
yroBopH14x o6aBe3a
ca Ao6aBrba,{rMa

AupeKrop cefiopa 3a

Qrnarcrjcxe, npaBHe I
on[!Te nocnoBe

'13.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

010 albak Mareprjana unuM .Quperrop cerropa sa
QlrnaHcujcxe, npaBHet,t
onuTe nocnoBe

4 8 ,qeQ14H14calbe
yroBopHrx o6aBe3a
ca Ao6aBrbaq11Ma

llpefiop ceKropa 3a

Q[HaHc[jcKe, npaBHe x
ofl[uTe nocnoBe

'13.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

01 1 enpon!{cHo oAflaralbe
KOMyHanHor q onacHor
oTnaAa.

H Arperrop ceKropa
TexHHqKUX nOCnOBa

2 4 l,lMnneMeHTaqhja/p

ecepruQrraqrja
nco 14001
cr,{cTeMa,

flpaarnHux o
oAnaraby
KOMyHa,lHOT X

oflacHor oTnaAa

I fluperrop cerropa
TexHrqxhx nocnoBa

13.03.2019 13.06.20'19 13.09.20'19

011 enonrynHa 143paAa ynrrsrBa
3a pyKoBatbe ornaAoM.

H xpefiop ceKropa
TexHxqKl4x nocfloBa

Koxrrxyupaxa
eAyKaLluja

3anoc,]eH14x,

aHraxoBabe
eKcTepH!,rx cTpyqHr.t

10 upefiop ceKropa
TexHuqKux nocI|oBa

13.06.201 9 13.09.2019

Cmpaua 9 ol 17na dap 15.03.2019

13.03.2019

onpeMe.
2

2 13.03.20'19



PEfTGTAP p1,l31,lKA

tUuS a Hasua puarxa BE I].JT Mepe orKnababa Oco6a xoja je sa4yn<era ryM
M elba

aryu2.
M tba

HenonrynHa u3paAa ynrrcrBa flrperrop cerropa 5 10 paAH I Ka ,qupeKrop cefiopa 1 3.03.2019 13.06.2019 'l 3.09.201 9011 EEgynaEarEeco}{aAoM

3anocneHt1x.
lppomngoacrpaa
TexH!'t'{xt4x nocnoBa

2 3 O6yra aanocnexrx
y nuqeHqupaHxM
opraHx3aqt,,ljaMa,

npllnarabe u3aaTor
cepruOr4xara HaKoH

o6yke i

6 prpdlcru{xdffiopaa
TexHtlqKux nocnoBa

13.03.2019 '13.06.2019 13.09.2019

n1 Kau:rerse npunnKoM
143Bpt.uaBalba paAoBa

rpeKTop cefiopa
TexH!,tr{Kt,tx nocr]oBa

2 4 I fleQrnucarse
yroBopHxx o6ase3a
y cKflaAy ca
peanHfiM

r,r3BpuetbuMa,

flpaaoapeuexa
Ha6aBKa cpeAcraBa
u onpeMe

lEraoerron 
cerrop.

lTexHrr{Kt4x 
nocnoBa

13.03.20'19 13.06.20'19 13.09.2019

n1 Her3BpuJaBalbe yroaoprr,rx
oOaBe3a.

,qupeKrop cerropa
exH!tqKrx nocnoBa

2 4 ,qeQxHr,tcalbe
yrosopHrx o6aaesa
y cMaAy ca
peanHl,lM

nnaHoBt4Ma

o AxpeKrop cefiopa
TexHxqKIx nocrloBa

13 03.2019 13.06.2019 13.09.2019

n2 Henrrargrocr npe4yseha ArpeKrop ceKropa 3a

Sruaxcrjcxe, npaBHe Ii
onl.UTe nocnoBe

2 5 llnaHupaue
np[xoAa r pacxorqa,

npahelbe
nocrynalba no
nnaHy HannaTe

10 ,qxpeKrop cefiopa 3a

St.rHaHca,rjcKe, npaBHe t1

onuTe nocfloBe

13.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

n2 HepeAoBHo npaheue
noTpaxIBa16a.

lpeKrop ceKropa 3a

Q[HaHcxjcKe, npaBHe !,i

ontUTe nocnoBe

2 10 t4apa4a uecevxor
nnaHa HanIaTe,
AxypHo BoFlerue

eargexqrje poxoaa

flrperrop cerropa sa

Qrxaxcrjcxe, npaBHe !4

onuJTe nocloBe

1 3.03.201 9 13.06.2019

n2 Kaulruese y nnahalby ArpeKrop ceKropa 3a

QlrHaHchjc(e, npaBHe r
onuTe nocnoBe

2 4 8 Cnabe onoMeHa

lo^"
14rq

AxpeKrop cefiopa 3a

$rxancujcxe, npaBHe t.t

onuTe nocnoBe

13.06.201 I 't 3.09.201 I

n2 Henaoryhxocr xannare AlpeKrop ceKropa 3a

QuHancrjcxe, npaBHe !,t

ontUTe nocnoBe

5 15 noKperatbe
nocrynxa rpx6e

,Quperrop cerropa aa

QunaHcrajcxe, npaBHe r
onuJTe nocnoBe

13.03.2019 13.06.2019 13.09.20'19

Cmpaua 10 d 17ua das 15.03.2019

BnacHux pusuxa va[

2

13.09.2019

13 03.2019

[T__-1



PEfHGTAP Pl,t3ttKA
tU a BnacHux pr,rsrxa BE IUT vaF. Mepe orxnauarua Oco6a xoja je sa4p<exa AaryM 1

Mepelba
flaryu2.
Mepelba

n2 3acrapenocr norpaxuBa6a upefiop ceKTopa 3a

SHHaHcujcKe, npaBHe u

onuJTe nocnoBe

15 MeceqHll lreaeurraj
o HannaTu 9t

ycKnaDrBabe ca

AOHeTUM nnaHOM

Hannare, A)irypHo

aotleue eau4eHqrje
poKoBa

,(uperrop cerropa aa

QuHarclrjcxe, npaBHe !t

onuJTe nocloBe

13.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

n3 Kauberhe ca 4e$uHucauou
A!rHaM r,tKoM r,,t3BoRelba

paAoBa.

!uperrop cerropa
14HxelbepuHr

1 5 fleQrxucaue
yroBopH14x o6aBe3a,

AHraxoearse
eKcTepHor cTpyqHof

capaAHxKa 3a

npoLleHy u3paieHor
npojeKra

AHpeKrop cefiopa
rHxetbepHHr

13 03.2019 13.06.2019 13 09.20'19

P1 Henourrosarue npoqeAype ArpeKrop 2 3 6 flnaupana
cpeAcTBa Ha

roAxrlbeM Hxsoy y

cKnaAy ca
llporpamou
nocfloBatba

Aupefiop 1 3.03.2019 '13.09.2019

P1 He3aAoBorbcrBo 3anocneH!,tx
ycnep o46ujaua 3axreBa.

Erperrop 2 4 8 ,QeQnxrcarse
lcnylbelba ycnoBa y
Konerrusxou
yroBopy

AupeKrop 13.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

P2 Kaun erue y ucnnarur uJeQ oAerbeba 3a

QuHaHcujcKe nocroBe
2 3 6 [lnaxrpaue

npuxo.qa x pacxoAa,

Korrponxa nucra
poxoBa

uleQ o4erue*a :a
+t,,lHaHcujcKe nocroBe

13.06.2019 1 3.09.20'r9

P2 fpeu(e y oopaqyHy IIJeQ o4erueua sa

QuHaBcujcxe nocfloBe
2 6 fleojua roxrpona,

A4exaarxo
coQTBepcKo
peuJelbe

IJJeQ oAerbelba sa

SrHauclljcxe nocfloBe
13.03.2019 13.06.2019 13.09 2019

P2 Heosnauhen npucryn
raH6opMaLlHjaMa ranra

xeoanauthege !tcnnare

IJJeQ oAerbe]ba 3a

SrHaxcrjcxe nocnoBe
3 5 14xQopuaruvxa

3auJTt4Ta noaaTaKa

15 [UeQ o4eruetsa aa

QrHaHcxjcKe nocnoBe
13.03.2019 13.06.201 9 13.09.20'19

Cmpana 11 d 17Ha daH 15.03.2019

Ha3t,'rB p143t4ka

13.06.2019

13.03.2019



PEfhCTAP P],l3t,lKA
[.[Ju Haare prarxa Bnacxut< prsuxa Mepe orKnalbarba Oco6a xoja je aagyn<ena AaryM

ME MMC
vl

P2 norpeuJaH yHoc eneMeHara
o6paqyHa.

IIJeQ ogeruerua sa

QuHaHdajcxe nocnoBe
EBojHa xoHrpona,
A4exaaruo
coQrsepcKo
peuJerbe

15 UJeO oAerbelba 3a

Ql,lHaHcu.jcKe nocnoBe

'13.03.2019 '13.06.201 9 1 3.09.2019

P2 orpelxaH yHOC nOAaTaK€l r43n lJ.leQ o4eruerua sa

+r4HaHc jcxe nocroBe
2 4 8 flsojxa KoHrpora,

coQrBepcKo
peluelbe

ATHO

IIJeQ o4eruera aa

QlrHarcujcxe nocnoee
13.03.2019 13.09.2019

P3 fy6flTaK AorqMeHraquje AIpeKrop ceKropa
TexHt4rtKt4x nocnoBa

2 6

eHTaqxJe

Kaa prar to/na ecev x
apxxBIpalbe TexHlr{Ktix nocnoBa

Hpefiop ceKropa 1 3.0 3.201 I 13.06.20 19 13.09.2019

Y3 Flpeaenux rnr npeManll
orna,,tc Marepljafla.

flrperrop cerropa
TEXH}IIlKTX NOCTOBA

2 5 ,[orioLuerue
KplarepujyMa 3a
paHrxpalbe

cpeAcTaBa 3a
pacxoAoBalbe,
peB113r4ja

npaB[nH[Ka o
nofiynKy
pacxoAoBaba
HeKpeTHUHa,

nocrpojelha I
onpeMe

10 ,{rperrop cerropa
TexHHr{Kt4X nOCnOBa

1 3.03.201 I 1 3.06.2019 13.09.2019

P3 Hea4exaarna npoqeHa
BpeAHocrx Mareprjana

flrperrop cerropa
TexHur{(t4x nocnoBa

2 .[oxou:erse
KpxreprjyMa 3a
paHrl1patbe

cpeAcTaBa 3a
pacxoAoBarhe,
peauanja

npaBrnHlKa o
nocrynr{y
pacxoAoBatba

HeKpeTHXHa,

nocTpoJeba !1

onpeMe

10 upeKrop ceKTopa

TexHHr'{Kt4X nOCflOBa

13.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

trtr@

II

AaryM 1.

Mepeba

5

yroBopa o paAy.
13.06.2019

CmpaHa 12 d 17ua dax 15.03.2019



PEF]I|CTAP Ph3I,tKA
IU Ha:ue prsuxa BnacHrx pusuxa u.lT raxaf ueoe orKnalbaba Oco6a roja je aa4yxeHa laryu 1

Mepetba
Aaryu2.
Mepetba

3a4pxaaarue y nocnoBHr,tM
(bIraMa ocHoBHl,tx

cpeAcraBa Koje HeMajy
ynorpe6Hy BpeAHocr.

fipefiop

P4 PacxoAoBalbe ocHoBHor
cpeAcrBa (oje t,tMa ynorpe6
BpeAHOCT.

AupeKrop

VM1 He o4pxaaa ce cnyr(OeHo
BO3XnO aAeKBaTHO.

Irperrop Cerropa
TexHHr{Kt4X nOCnOBa

2 5
I

10 ,Qoxouetse
xpl,lrepHjyMa 3a
paHrlrpatbe

cpeAcTaBa 3a
pacxoAoBat5e,
peBla3 raja

npaBuflHr4xa o
nocTynKy

pacxoAoBat6a

HCKPCTHHHA,

nocrpo.jelba x

onpeMe

HpeKrop 13.03.2019 1 3.06.20't I 13.09.2019

2 5 10 AoHouretbe
KprareplajyMa 3a
paHrIpalbe
cpeAcTaBa 3a
pacxoAoBaFbe,

pearsuja
npaBMnHyKa o

no6rynKy
pacxoAoBarba

HeKpeTHl,lHa,

nosrpoje$a H

onpeMe

Auperrop 1 3.03.2019 13.06.20'19 '13.09.2019

3 5 Koxrpona
oApxaBatba
BO3Xrla, OBepeH

rseeurraj o
t.lcnpaBHocTt4

BO3HflA

!nperrop Cerropa
TexHhr{Kl4x nocnoBa

1 3.03.201 9 13 06.201 I

l,lsreK ayro ocl,rrypalba A!aperrop CeKropa
TexHuqxHx nocfloBa

2 5 10 Bofleue
eBxAeHquje Bo3Hor
napKa, xoHTponHa

nficra I eBHAeHqrja

ArpeKrop CeKropa
TexHl4r.lKxx nocnoBa

1 3.03.20 19 13.06.2019 13.09.2019

l4M1 He n3Bp[uaBa ce cepB[c A peKrop CeKropa 2 5 10 Bo!eue AupeKrop CeKropa 13.03.2019 13.06.2019 13.09.20'19

CmpaHa 13 od 17ua dau 15.03.2019

e BE

P4

15 13.09.2019

tt1M1



PEfnGTAP Pl,l3llKA
tUuQ a Hasua prauxa BnacHrx pusuxa BE tUT VHA Mepe orxnareaua Oco6a xoja .je sa4prexa AaryM 1

Mepelba
Aaryu 2
Mepelba

CneAehu A
ryM MepeE

cnyxoeHor Bo3 na TexHfiqKr4x nocnoBa 2 10 I eBuAeHLluJe Bo3HOr

napKa, xoHTpoflHa

nxcra 6 eBuAeHluja

TeXHI,IqKUX nOCnOBa 13.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

VtMl Kopr u.rhe*e cn)a(6eHor
ao3una y np[BarHe cBpxe

Irperrop CeKropa
TexHt4rtxtlx nocnoBa

3 4 12 [lpaalrnrur o
Kopxujhelby
cny6exux eosuna

,qupeKrop CeKropa
TexHxqKxx nocfloBa

13.03.2019 13.06.201 9 1 3.09.2019

t/lM2 Henourroaatse 4e$uxrcaxux
poKoBa !1Ma 3a nocneAxqy
Kaulberse y u3BptlaBal6y
non14ca

!uperrop 3 9 l43paAa nnaHa paAa

nonlcHe (oMr4cr4je,

l43paAa OAnyke o
roAxurseM nonucy
r,rMoBuHe 6 o6aB$a

Erperrop 13.06.2019 1 3.09.2019

t4M2 Henornyue nonrcHe nncre E!4peKrop 3 6 ABojHa (oHrpona AHpeKrop 1 3 03.2019 13.06.2019 13.09.2019
t/1M2 Katusetue y cnpoaof;ersy

non14ca.
AfipeKrop 3 2 6 143paAa nnaHa paAa

flonucne KoMr4cuje,

l43paAa O,qnyKe o
rOA!,tUlbeM nOnrlcy

uMoalrHe r o6ageaa

AxpeKrop 1 3.03.2019 '13.09.2019

t4M3 ArpeKrop 5 10 l,13paAa nnaHa
oApxaBatba

AupeKrop 13 06.2019 13.09.2019

t4M3 Hea4exaarna npoqeHa 06ra

oApxaBalia npHftxKoM
h3paae nnaHa.

,{nperrop 2 3 6 YcKnaRnBaibe

lnna* ca nnrro,
Iaarrrx ria6aaxr,

lnporpauortr

lno*o""*"

Arpefiop 13.03.2019 13 06 2019

t4M4 Bosrna Hecnpelana sa
peanx3aqxjy npeBo3a.

A14peKrop ceKropa
TexHu,.tKux nocnoBa

15 AeQ!4Hr4calhe

lpo*o"a nperreAa

laosrna, nseeuna1 o

lo4p*r""*y "o.rn"

fluperrop cerropa
TexHuqKIx nocfloBa

1 3.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

lAM4 Hacrasax urrere npeAy3ehy
g6or texHr.{xn HexcnpaBHt,lx
B03nna.

fluperrop cerropa
TexHIqKIx nocnoBa

3 15 tl3paAa nnaHa

lo4pxaaatsa aosrana

ly "-r4y ", nnr"o,
llasxrax xa6aaxra /

lnpo.p"uo"
lnocno"a*a

,Qrperrop cerropa
TexHt4'tKIX nOCnOBa

'13.03.2019 '13.06.2019 13.09.2019

Cmpaua 14 od 17Ha daH 15.03.2019

13.03.201 9

2

13 06 2019

Hercnpaata rpatcnoprHa
cpeAcTBa, OnpeMa I ocTana
ocHoBHa cpeAcTBa.

2 13.03.2019

13.09.2019

ff-r-r



PEl.hCTAP P1,t31,tKA
tUuO Haare prsrxaa Bnacnux pllsrxa BE IlJT Mepe orKnal6arbaa4 Oco6a (oja je 3aAyxeHa AaryM 1.

Meperba
fiaryu2.
Mepelba

Cneaehn a
ryM Mepeh

on1 Iuperrop ceKropa 3a

Srxancujcxe, npaBHe x
ontUTe nocnoBe

2 4 flpaannxrx o
6nxxeM ypeDelby
nocrynra jaexe
Ha6agxe, KoHTpoflHa

nrcTa poKoBa

peersrja x3BpuJetba
yroBopHrx o6aBe3a

8 AxpeKrop ceKropa 3a

OuHaHcujcKe, npaBHe x
onuJTe nocnoBe

13.03.2019 13.06.20'19 13.09.20'19

HeMorynHocr Hannare
yroBopeHhx cpeAcraBa

Qruancrjcxor o6e36eFlelba

ArpeKrop ceKropa 3a

+uHaHct,,ljcKe, npaBHe u

onuTe nocnoBe

2 5 EeQuHxcatbe
uelyco6trnx npaaa
r o6aBe3a u

yroBopHt4x Ka3H!{ ,

Hanu3a oqeHe

10

4o6aarsava

AxpeKrop ceKropa 3a

Qrnaucujcxe, npaBHe r,t

onuJTe nocnoBe

13.03.2019 't3.06.2019

an2 Henornytu 14 HeraqH[ yna3Hn
napaMerpI KopIuheHI npl,l
rspaAI nporpaMa.

flnperrop ceKropa 3a

QHHaHcujcKe, npaBHe H

ontUle nocnoBe

15 Koxrpona ravtocru
I noTnyHocrx
noAaTaK€r

,[rperrop ceKropa 3a

QlHaHcxjc(e, npaBHe !,t

onuJTe nocnoBe

'13.03.2019 1 3.06.20'l 9 13.09.2019

an2 Florpeuro npe4aurlarue
3HaqajHux nocroBHrx
4oralaja qnja je nocneAHqa
HeI3Bpt!aBalbe n porpaMa

,Quperrop cerropa sa

QtaHaHcxjcKe, npaBHe x
onluTe nocnose

3 3 Ycnocragruarue
npeBeHTlBHl,llX
(oHTpona

9 flnperrop cerropa sa

Qrrancujcxe, npaBHe u

onuJTe nootoBe

'13.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

on2 [locnosa[be ca ry6rarronr flnperrop ceKropa 3a

$uaaxcujcxe, npaBHe H

onluTe nocnoae

2 l43paAa nnaHa

nocJloBalba ca
peaflH!,rM

noAaqhMa, nnaH
pecrpyKrytpalba,
peAoBHe KoHrpone
npoqeca ,r rbyAcKr,tx
pecypc€l

AupeKrop ceKropa 3a

QuHaxcrjcxe, npaBHe I
ofluTe nocnoBe

'13.03.2019 13.06.2019 13.09 2019

HeaAeKBarHo npanetbe
cncreua <DYK-a.

PyKoBoAHnaq OYK-a 3 J Yxa capa4ua ca
UMEHOBAHOM

paAEoM rpynoM 3a
OYK, O6yxa
3anocneHhx Ha

reMy QHHaHcfljcKor
ynpaBrbarha !l

9 Pyxoeo4unaq OYK-a 13.03.2019 13.06.2019 1 3.09.201 9

CmpaHa 15 d 17Ha da| 15.03.2019

He6naroBpeMeHo
noaHoruerse cpeAcTaBa

+!aHaHcujcKor oOes6e!erua
Ha peaflra3aqujy.

on1
13.09.2019

3

4 8

oyl



PErIGTAP ph3[KA
U.Jr Hasra prsrxa Bnacrtx prauxa BE IUT V Mepe orKnatbalba Oco6a xoja je 3aAla(eHa

lba
2

lba
eAehH

Heaperaauo npahelbe Pyxoao4ranaq <DYK-a 3 3 9 Hrpone PyKoBoA14naq OYK-a 13.06.201 I 1 3.09.201 Ioy1 clrsFE tdriltDy[qeHa
KoMnoHeHTU ct,lcreMa OyK -a

PyKoBoAl,lnau oyK-a 2 3 llpaeunuux o
saje4 r uv xr lir

KprarepxjyMuMa u

craHAapAHMa 3a
ycnocTaBrbatbe,

Qyuxqlrouucaue u

!l3BeluTaBalbe o
cxcTeMy

Qrxaxcujcxor
ynpaBftatba I
KoHrpone y jaBHoM

cerropy, O6yxa
3anocneHux Ha

TeMy QtaHaHcljcKor
ynpaBrbaba !t
KOHTpone

6 PyKoBoArnaq OYK-a 13.03.20 19 1 3.06.201 I '1 3.09.2019

ay2 e cnpoBoAl4 Ce XHTepHaH

pearsrja
Hpefiop 2 4 llnax lrxtepxe

peBl43xje / u3Be[uraj
o cnpoBeAeHoj
peBusxjr,r

8 AHpeKrop 13.03.20't9 1 3.06.20'l I 13.09.2019

oy2 e yreplyjy ce prasr,rqraH HpeKrop 2 3 KBapranHrl

H3Be[Lnaj o
ynpaBrlalby
pH3r.1qx Ma

6 ArpeKrop 13.03.2019 'l 3.06.201 I 13.09.2019

ay2 lr,rbetbe y AocTaB]1Ka

u3Beuraja.
.[uperrop 2 4 HTpOnHa nltcTa

poxoaa, [lpaernuux
o 3ajeAHu,rKx M

xplrrepujyMt4Ma 3a
opraHn3oBarbe x
craHAapAuMa r
MeTOAOnOUJKXM

ynycTcTBxMa 3a
nocTynalbe x
H3BEIUTABAl.5C

,{uperrop 13.06.2019 '13.09.2019

Cnpaua 16 d 17Ha daH 15.03.2019

13.03.2019

2 13.03.2019



PETUGTAP P]I3]IKA
tll u a Hasua pusuxa Bnacxnx prauxa BE utT V Mepe orKnabalba Oco6a xoja je aaAp*exa AAryM'1

Mepelba
fiaryr,r 2.
Mepelba

,'[rperrop 2 4 HrepHe peBy34e y
aBHOM CefiOpy

ErpeKrop 13.03.2019 13.06.2019 13.09.2019

oy3 Hr4je yc8ojeHa srparerl4ja xpeKrop 4 16 ExcrepHu crpyvHr,r

capaAH x K

ArpeKrop 13.03.201 9 1 3.09.20'19

fpeuKe y aHanH3u
crparerxje.

AxpeKrop 4 4 16 Iuperrop '13.03.2019 13.06.2019

oy3 HeAoBorbHo AeO!! H14caHa

uucnja, ausuja !{ LI4rbeBx.
I peKrop 3 't5 Excrepxr crpyvtr.r

capaAHxK
Ahperrop 13 03.2019 13.06.2019 13.09.201 I

ay4 ,qoHouJelbe oAny(a Koje Hrcy
y cMa.qy ca Baxehx M

nponIcIMa.

Iuperrop 2 5 10 f'lpula aa

HenpaBHn HocTtl
!rpelcrop 13.03.20'19 13.09.2019

oy5 Pyxoao4unaq cnpx6e aa
npaBHe u onuJTe nocroBe

3 6 AoAarro
o6paanoxeree u

cna}Se Ha noHoBBo
pa3MaTpalse

Pyxoao4unaq cnyx6e aa
npaBHe r onuJTe

nocnoBe

13.03.2019 1 3.09.2019

oy5 fi orpeuro 4ocraBrbeHt'l aKTr. Pyxoaoprnaq cnpx6e aa
npaBHe r onuTe nocnoBe

3 2 6 Koxrpona axara,
x3paiqa ynyrcrBa o
A3paAU aKaTa

Pyxoao4rnaq cnpx6e sa
npaBHe u onurTe

nocnoBe

13.03.20'19 13.06.2019

oy6 He npe4yaurvrajy ce Mepe 3a
oTKnarbarbe yoqeHlx
HenpaB!rn HocT14.

flrperrop 2 4 I ,Qoxoueue poxoea

3a oTKnabaEe
yoqeHxx

HenpaBrmHocTrl,

l4saeurraj o
oTKnal6atby

HenpaBr4nHocT!,1

flrperrop 13.03.2019 13.06.2019 1 3.09.2019

H3 Pyxoeo4rnaq cnyx6e
Ha6aexe

3 3 9 flaojra KoHrpola

t
Pyxoeo4ranaq cnyx6e
xa6aare

13.03.2019 13.06.201 9 1 3.09.2019

H3 Heo6aBeunaBarse o yor.{eHuM

HenpaBunHocTt4Ma ,t
He3aKOHXTOCT11Ma.

Pyxoao4r,rnaq cnyx6e
Ha6aBKe

2 3 l4seeurraj o
HenpaBlulHocrrMa

Pyxoaogunaq cnp*6e
Ha6aBKe

13.06.2019 13.09.20'19

CmpaHa 17 d 17Ha daH 15.03.2019

Kauruerse y gocraar
u3Beujraia.

2

4 13.06.2019

oy3 Excrepxu crpyvur

lcrpa4rr*
13.09.2019

1 3.06.2019

Hrcy 4oterr arrr. 2 13.06.201 I

13.09.2019

Ilponycru npxnuKoM
cnpoBoRetsa KoHTpone

6 13.03.2019
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                                                                                                                                                                                               Прилог 2 
 
 
 

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања 

 

      

у 000 

динара 

      
 

    2018. 
година 

2019. 
година 

2020.г. 
Ребаланс 
/ процена 

2021.  
година  

Укупни капитал План 1,336,183 1,323,050 1,322,187 1,351,162 

  Реализација 1,381,530 1,335,145 1,331,883   

  % одступања реализације од плана +3% +1% +1% -100% 

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године 0% -3% 0% +1% 

Укупна имовина План 1,459,233 1,461,546 1,420,557 1,504,968 

  Реализација 1,502,982 1,409,946 1,418,450   

  % одступања реализације од плана +3% -4% -0% -100% 

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године 0% -6% +1%   

Пословни приходи План 1,688,800 1,477,491 1,129,083 1,214,474 

  Реализација 1,677,548 1,431,056 1,071,721   

  % одступања реализације од плана -1% -3% -5% -100% 

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године 0% -15% 0% -100% 

Пословни расходи План 1,265,025 1,442,200 1,103,128 1,170,233 

  Реализација 1,191,692 1,391,810 1,028,346   

  % одступања реализације од плана -6% -3% -7% -100% 

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године 0% +17% -21% 0% 

Пословни резултат План 423,775 35,291 25,955 44,241 

  Реализација 485,856 39,246 43,375   

  % одступања реализације од плана +15% +11% +67% -100% 

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године 0% -92% 0% -100% 

Нето резултат План 359,222 30,620 23,350 41,115 

  Реализација 404,568 42,715 33,046   

  % одступања реализације од плана +13% +40% +42% -100% 

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године 0% -89% -45% 0% 

            

Број запослених на дан 31.12. План 187 202 214 226 

  Реализација 182 203 214   

  % одступања реализације од плана -3% +0% 0% -100% 

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године 0% +12% +5% 0% 

Просечна нето зарада План 56,996 64,412 77,515 76,879 

  Реализација 58,815 64,048 68,939   

  % одступања реализације од плана +3% -1% -11% -100% 

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године 0% +9% 21% 0% 
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Инвестиције План 328,163 124,200 55,000 295,850 

  Реализација 321,588 33,440 46,733   

  % одступања реализације од плана -2% -73% -15% -100% 

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године 0% -90% 0% -100% 

 
 

    

2018. година 
реализација 

2019. година 
реализација 

2020. година 
реализација 

(процена) 

План 2021. 
година 

EBITDA 594,523 218,994 147,678 168,421 

ROA 26.92 3.03 2.33 2.73 

ROE 29.28 3.20 2.48 3.04 

Оперативни новчани ток 214,213 16,145 48,777 262,127 

Дуг / капитал 8.79 5.60 4.79 9.7 

Ликвидност 982.66 3,612.49 1,461.11 2353.72 

% зарада у пословним приходима 14.55 18.12 28.46 29.55 

        

 
 

 
 
 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
    у 000 динара 

    

Стање на дан 
31.12.2018 

Стање на дан 
31.12.2019. 

Стање на дан 
31.12.2020. 

План на дан 
31.12.2021. 

Кредитно задужење без гаранције државе 0 0 0 101,084 

Кредитно задужење са гаранцијом државе 0 0 0 0 

Укупно кредитно задужење 0 0 0 101,084 

            

          у 000 динара 

    
2018. година  2019. година 2020. година План 2021. 

година 

Субвенције 

План 300,000 0 0   

Пренето 299,745 0 0 - 

Реализовано 299,745 0 0 - 

Остали приходи из буџета 

План 0 0 0   

Пренето 0 0 0 - 

Реализовано 0 0 0 - 

Укупно приходи из буџета 

План 300,000 0 0   

Пренето 299,745 0 0 - 

Реализовано 299,745 0 0 - 
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2018. 
година 

2019. 
година 

2020. 
година 

2021. 
година 

Планирана финансијска 
средства за набавку 
добара  

План 724,247 869,272 694,350 766,297 

Реализација 453,178 616,015  493,850 - 

  % одступања реализације од плана -37% -29% -29% - 

% одступања реализације у односу на реализацију претходне 
године 

- +36% -20% +55% 

           

           

     у 000 динара 

    

2018. 
година 

2019. 
година 

2020. 
година 

2021. 
година 

Планирана финансијска 
средства за набавку 
услуга 

План 131,740 175,257 155,717 147,834 

Реализација 119,923 161,558 129,622 - 

  % одступања реализације од плана -9% -8% -17% - 

% одступања реализације у односу на реализацију претходне 
године 

- +35% -20% +14% 

           

           

           

     у 000 динара 

    

2018. 
година 

2019. 
година 

2020. 
година 

2021. 
година 

Планирана финансијска 
средства за набавку 
радова 

План 95,000 218,500 105,000 185,000 

Реализација 102,494 102,500 60,000 - 

  % одступања реализације од плана +8% -53% -43% - 

% одступања реализације у односу на реализацију претходне 
године 

- +0% -41% +208%  

 
EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања 
који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна 
се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. 

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства ) *100 

ROE (Return on Еquity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100 

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности  

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и 
краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100. 

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100. 

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни 
приходи)*100 
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Унапређење корпоративног управљања 
 
Менаџмент предузећа је у  2019. години  имплементирао систем ФУК (Финансијско управљање и контрола). У 2021. 
години менаџмент  ће кроз примену стратегије управљања ризицима  и усавршавањем контролних активности 
унапредити праксу корпоративног управљања и тиме довести до бољих пословних резултата. 
 
Пословање Предузећа је изложено различитим  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.  
 
Предузеће је такође изложено утицају следећих врста ризика: ризика изложености Предузећа, оперативних ризика, 
законских/регулаторних ризика, екстерних ризика, технолошких ризика, ризика људских ресурса.Усавајањем 
Стратегије управљања ризицима, препознавањем нових ризика, њиховом проценом и предузимањем мера за њихову 
минимизацију предузеће унапређује систе корпоративног управљања. 
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4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 
 
 
                                                                                                                                                                           Прилог 3 
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. 
                                                                     у 000 динара 

             

Група рачуна, 
рачун 

П О З И Ц И Ј А АО
П 

Износ 

План 
31.03.2021
. 

План 
30.06.2021
. 

План 
30.09.2021
. 

План 
31.12.2021. 

1 2 3 4 5 6 7 

  АКТИВА           

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 

001         

  Б.СТАЛНА ИМОВИНА 
(0003+0010+0019+0024+0034) 

002 697,832 726,811 829,946 920,441 

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

003 7,358 7,472 7,235 8,498 

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 7,358 7,472 7,235 8,498 

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) 

010 690,475 719,339 822,711 911,943 
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020, 021 и део 029 1. Земљиште 011 0 0 0 0 

022 и део 029 2. Грађевински објекти 012 259,024 256,512 254,001 251,500 

023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 419,179 425,062 501,005 547,798 

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 11,148 36,701 66,701 111,701 

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 

017 1,124 1,064 1,004 944 

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         
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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 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         

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА 
СРЕДСТВА 

042 2,272 2,272 2,272 2,500 

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

043 720,666 665,339 671,775 582,027 

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 
0048 + 0049 + 0050) 

044 302,135 256,045 275,753 266,174 

10 1. Материјал, резервни делови, алат 
и ситан инвентар 

045 290,135 247,545 275,253 265,674 

11 2. Недовршена производња и 
недовршене услуге 

046         
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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 12,000 8,500 500 500 

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

051 190,300 207,983 180,000 5,500 

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         

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана 
правна лица 

054 190,000 204,483 165,000 500 

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

055         

204 и део 209 5. Купци у земљи 056 300 3,500 15,000 5,000 

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 30,503 27,000 21,000 18,000 

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 0 183 100 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       0 
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232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у 
земљи 

065         

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

066         

234, 235, 238 и 
део 239 

5. Остали краткорочни финансијски 
пласмани 

067 0 183 100 0 

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ 
И ГОТОВИНА 

068 128,728 135,128 162,282 199,746 

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ 
ВРЕДНОСТ 

069 24,000 1,000 15,640 55,607 

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

070 45,000 38,000 17,000 37,000 

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

071 1,420,77
0 

1,394,42
2 

1,503,99
3 

1,504,968 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072 348,210 348,210 348,210 348,210 

  ПАСИВА           

  А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 
0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 
0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 
0441 – 0442) 

040
1 

1,268,18
3 

1,291,42
1 

1,298,42
5 

1,351,162 

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

040
2 

230,272 230,272 230,272 230,272 

300 1. Акцијски капитал 040
3 

        

301 2. Удели друштава с ограниченом 
одговорношћу 

040
4 

        

302 3. Улози 040
5 

        

303 4. Државни капитал 040
6 

230,272 230,272 230,272 230,272 

304 5. Друштвени капитал 040
7 

        

305 6. Задружни удели 040
8 
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306 7. Емисиона премија 040
9 

        

309 8. Остали основни капитал 041
0 

        

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 

041
1 

        

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ 
АКЦИЈЕ 

041
2 

        

32 IV. РЕЗЕРВЕ 041
3 

        

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

041
4 

        

33 осим 330 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО 
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД 
ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ 
КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 
(потражна салда рачуна групе 33 
осим 330) 

041
5 

        

33 осим 330 VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО 
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД 
ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ 
КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 
(дуговна салда рачуна групе 33 
осим 330) 

041
6 

        

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 
(0418 + 0419) 

041
7 

1,079,77
5 

1,079,77
5 

1,079,77
5 

1,120,890 

340 1. Нераспоређени добитак ранијих 
година 

041
8 

1,079,77
5 

1,079,77
5 

1,079,77
5 

1,079,775 

341 2. Нераспоређени добитак текуће 
године 

041
9 

      41,115 

  IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА 
КОНТРОЛЕ 

042
0 

        

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 042
1 

41,864 18,626 11,622 0 

350 1. Губитак ранијих година 042
2 
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351 2. Губитак текуће године 042
3 

41,864 18,626 11,622   

  Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 

042
4 

16,500 15,282 116,366 106,341 

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
(0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 
0431) 

042
5 

16,500 15,282 15,282 16,500 

400 1. Резервисања за трошкове у 
гарантном року 

042
6 

        

401 2. Резервисања за трошкове 
обнављања природних богатстава 

042
7 

        

403 3. Резервисања за трошкове 
реструктурирања 

042
8 

        

404 4. Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 

042
9 

15,000 13,782 13,782 15,000 

405 5. Резервисања за трошкове судских 
спорова 

043
0 

1,500 1,500 1,500 1,500 

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 043
1 

        

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

043
2 

0 0 101,084 89,841 

410 1. Обавезе које се могу 
конвертовати у капитал 

043
3 

        

411 2. Обавезе према матичним и 
зависним правним лицима 

043
4 

        

412 3. Обавезе према осталим 
повезаним правним лицима 

043
5 

        

413 4. Обавезе по емитованим 
хартијама од вредности у периоду 
дужем од годину дана 

043
6 

        

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у 
земљи 

043
7 

    101,084 89,841 

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

043
8 

        

416 7. Обавезе по основу финансијског 
лизинга 

043
9 

        

419 8. Остале дугорочне обавезе 044
0 
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498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ 
ОБАВЕЗЕ 

044
1 

22,737 22,737 22,737 22,737 

42 до 49 (осим 
498) 

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 
+ 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 
0462) 

044
2 

113,350 64,982 66,465 24,728 

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

044
3 

0 0 0 11,243 

420 1. Краткорочни кредити од матичних 
и зависних правних лица 

044
4 

        

421 2. Краткорочни кредити од осталих 
повезаних правних лица 

044
5 

        

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у 
земљи 

044
6 

      11,243 

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

044
7 

        

427 5. Обавезе по основу сталних 
средстава и средстава 
обустављеног пословања 
намењених продаји 

044
8 

        

424, 425, 426 и 
429 

6. Остале краткорочне финансијске 
обавезе 

044
9 

        

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, 
ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 

045
0 

        

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
(0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 
0457 + 0458) 

045
1 

60,350 46,907 51,365 12,250 

431 1. Добављачи – матична и зависна 
правна лица у земљи 

045
2 

        

432 2. Добављачи – матична и зависна 
правна лица у иностранству 

045
3 

        

433 3. Добављачи – остала повезана 
правна лица у земљи 

045
4 

200 100 150 250 

434 4. Добављачи – остала повезана 
правна лица у иностранству 

045
5 

150       

435 5. Добављачи у земљи 045
6 

60,000 46,807 51,215 12,000 

436 6. Добављачи у иностранству 045
7 

        



69 

 

439 7. Остале обавезе из пословања 045
8 

        

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ 

045
9 

15,000 14,500 15,000 1,000 

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА 
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

046
0 

38,000 3,500 0 200 

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

046
1 

0 75 100 20 

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

046
2 

0 0 0 15 

  Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 
0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 
0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 
0442 – 0071) ≥ 0 

046
3 

        

  Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 
0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 

046
4 

1,420,77
0 

1,394,42
2 

1,503,99
3 

1,504,968 

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 046
5 

348,210 348,210 348,210 348,210 
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Прилог 3а 
  
 

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2021.- 31.12.2021. 
 

                                     у 000 динара 

Група 
рачуна, 
рачун 

 

 

             ПОЗИЦИЈА 

AOП                                            И  З  Н  О  С 

План 
01.01-
31.03.2021. 

План 
01.01-
30.06.2021. 

План 
01.01-
30.09.2021. 

План  
01.01-
31.12.2021. 

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 198,680 461,300 768,500 1,214,474 

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         

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         
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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 198,500 461,000 768,000 1,213,724 

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 198,000 455,000 750,000 1,054,724 

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 500 6,000 18,000 159,000 

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

1015         

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

1016         

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ 
ПРИХОДИ 

1017 180 300 500 750 

  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 241,159 481,486 782,927 1,170,233 
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50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ 
ПРОДАТЕ РОБЕ 

1019         

62 II. ПРИХОДИ ОД 
АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И 
РОБЕ 

1020       0 

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 86,500 150,000 260,000 419,700 

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И 
ЕНЕРГИЈЕ 

1024 3,500 9,000 12,000 16,820 

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

1025 83,659 178,486 264,927 358,922 

53 VIII. ТРОШКОВИ 
ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

1026 33,000 66,000 127,500 197,677 

540 IX. ТРОШКОВИ 
АМОРТИЗАЦИЈЕ 

1027 27,000 55,000 81,500 120,000 

541 до 
549 

X. ТРОШКОВИ 
ДУГОРОЧНИХ 
РЕЗЕРВИСАЊА 

1028       1,500 

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ 
ТРОШКОВИ 

1029 7,500 23,000 37,000 55,614 

  В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК 
(1001 – 1018) ≥ 0 

1030       44,241 

  Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК 
(1018 – 1001) ≥ 0 

1031 42,479 20,186 14,427   

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

1032 700 1,300 2,200 3,000 

66, 
осим 
662, 

I. ФИНАНСИЈСКИ 
ПРИХОДИ ОД 
ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И 
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ 

1033 0 0 0 0 
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663 и 
664 

ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 
1036 + 1037) 

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         

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА 
(ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 

1038 700 1,300 2,200 3,000 

663 и 
664 

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

1039         

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ 
РАСХОДИ (1041 + 1046 + 
1047) 

1040 20 40 75 100 

56, 
осим 
562, 
563 и 
564 

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

1041 10 20 30 50 

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       0 

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

1044         

566 и 
569 

4. Остали финансијски 
расходи 

1045 10 20 30 50 
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562 II. РАСХОДИ КАМАТА 
(ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 

1046 10 20 45 50 

563 и 
564 

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

1047       0 

  Е. ДОБИТАК ИЗ 
ФИНАНСИРАЊА (1032 – 
1040) 

1048 680 1,260 2,125 2,900 

  Ж. ГУБИТАК ИЗ 
ФИНАНСИРАЊА (1040 – 
1032) 

1049         

683 и 
685 

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

1050         

583 и 
585 

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

1051       100 

67 и 68, 
осим 
683 и 
685 

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052   400 800 1,500 

57 и 58, 
осим 
583 и 
585 

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 15 50 60 90 

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

1054       48,451 

  Љ. ГУБИТАК ИЗ 
РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

1055 41,814 18,576 11,562   
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 (1031 – 1030 + 1049 – 1048 
+ 1051 – 1050 + 1053 – 1052) 

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

1056         

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

1057 50 50 60 80 

  Њ. ДОБИТАК ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 
1055 + 1056 – 1057) 

1058       48,371 

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

1059 41,864 18,626 11,622   

  П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК           

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД 
ПЕРИОДА 

1060     0 7,256 

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ 
РАСХОДИ ПЕРИОДА 

1061         

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       41,115 

  Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 
1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 
1063) 

1065 41,864 18,626 11,622   
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  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 31.12.2021. 
 

            у 000 динара 

 

 

 

               ПОЗИЦИЈА 

АОП                                               Износ 

 
План  
01.01-
31.03.2021. 

План 
01.01-
30.06.2021. 

План  
01.01-
30.09.2021. 

План  
01.01-
31.12.2021. 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ 
ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 

          

I. Приливи готовине из 
пословних активности (1 до 3) 

3001 46,000 285,500 660,000 1,434,000 

1. Продаја и примљени аванси 3002 31,000 261,000 634,000 1,372,000 

2. Примљене камате из 
пословних активности 

3003 1,000 1,500 1,000 3,000 

3. Остали приливи из редовног 
пословања 

3004 14,000 23,000 25,000 59,000 

II. Одливи готовине из 
пословних активности (1 до 5) 

3005 143,100 374,200 720,046 1,171,873 

1. Исплате добављачима и 
дати аванси 

3006 72,000 198,000 380,000 788,773 

2. Зараде, накнаде зарада и 
остали лични расходи 

3007 70,000 157,000 245,000 350,000 

3. Плаћене камате 3008 0 0 70 100 

4. Порез на добитак 3009 0 0 0 0 

5. Одливи по основу осталих 
јавних прихода 

3010 1,100 19,200 20,000 33,000 

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

3011       262,127 

IV. Нето одлив готовине из 
пословних активности (II-I) 

3012 97,100 88,700 60,046   

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ 
АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 
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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 500 2,500 5,000 355,020 

1. Куповина акција и удела 
(нето одливи) 

3020         

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

3021 500 2,500 5,000 355,020 

3. Остали финансијски 
пласмани (нето одливи) 

3022         

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

3023         

IV. Нето одлив готовине из 
активности инвестирања (II-I) 

3024 500 2,500 5,000 355,020 

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ 
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 

          

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

3025 0 0 1,000 94,400 

1. Увећање основног капитала 3026         

2. Дугорочни кредити (нето 
приливи) 

3027       94,400 

3. Краткорочни кредити (нето 
приливи) 

3028     0   
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4. Остале дугорочне обавезе 3029         

5. Остале краткорочне обавезе 3030     1,000   

II. Одливи готовине из 
активности финансирања (1 до 
6) 

3031 0 0 0 28,089 

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       28,089 

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

3038 0 0 1,000 66,311 

IV. Нето одлив готовине из 
активности финансирања (II-I) 

3039 0 0     

Г. СВЕГА ПРИЛИВ 
ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 

3040 46,000 285,500 661,000 1,528,400 

Д. СВЕГА ОДЛИВ 
ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 

3041 143,600 376,700 725,046 1,554,982 

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ 
ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 

3042         

Е. НЕТО ОДЛИВ 
ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 

3043 97,600 91,200 64,046 26,582 

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ 
ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 

3044 226,328 226,328 226,328 226,328 

Ж. 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 128,728 135,128 162,282 199,746 
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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 2021. години процењен је на бази  буџета  за Програм 
I – Одржавање јавног осветљења и Програм II – Унапређењe и адаптација јавног осветљења који се реализује преко 
раздела Секретаријата за енергетику. Планирани приходи по овом основу су 1.049.724.166,67 динара. 
 
 Приходи од вршења услуга јавног осветљења према потписаном Оквирном споразуму и Уговору са ЈП ЕПС Београд 
по основу учешћа на тендеру. 
За 2021. годину се очекује реализација уговора са ЈП ЕПС Београд у вредности од  150.000 хиљада динара (без ПДВ), 
и остварење прихода по том основу. 
Остали пословни приходи планирани су на нивоу од 9.000 хиљада динара, као и приходи од услуга повезаним лицима 
у износу од 5.000 хиљаде динара. 
 
Финансијски приходи планирани су на нивоу од 3.000 хиљаде динара. 
Остали приходи планирани су на нивоу од 1.500 хиљада динара. 

 
- Трошкови материјала планирани су на нивоу 419.700 хиљада  динара и у сразмери су планираним пословним 

приходима. 
- Трошкови горива и енергије планирани су на основу потрошње из ранијих година у износу од 16.820 хиљада 

РСД 
- Трошкови зарада и осталих личних расхода планирани су на нивоу од 358.922 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 197.677 хиљада динара. Ови трошкови су у сразмери са 
планираним пословним приходима за 2021.годину. 

- Трошкови амортизације планирани су у нивоу од 120.000 хиљада динара.  
- Нематеријални расходи су планирани у износу од 55.614 хиљада динара. Нема значајних одступања од 

остварених расхода у 2020. 
- Остали пословни расходи су пројектовани углавном  на основу просечних потреба из ранијих година. 
- Финансијски расходи  су пројектовани  на нивоу од 100 хиљад динара и односе се на углавном на трошкове 

камата.  
- Остали расходи су пројектовани на нивоу од 90 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 

 01.01-31.12.2020. године 

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 0 0 0 0 0 

Остали приходи из 
буџета* 

0 0 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 0 0 

    

у динарима   

План за период 01.01-31.12.2021. године  

  
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 
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                Прилог 5 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 
                у динарима 
 
 

Р.бр. Трошкови запослених План  
01.01-
31.12.2020.  

Реализација 
(процена)  
01.01-
31.12.2020.  

План 
01.01-
31.03.2021. 

План 
01.01-
30.06.2021. 

План 
01.01-
30.09.2021. 

План  
01.01-
31.12.2021. 

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

196,346,488 167,052,080 49,316,846 98,862,473 149,551,999 201,652,335 

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

271,724,384 232,850,390 68,249,704 136,816,017 206,965,376 279,067,159 

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

319,262,582 275,149,132 80,189,994 160,751,988 243,173,982 327,889,976 

4. Број запослених  по кадровској евиденцији - 
УКУПНО* 

214 214 214 217 222 226 

4.1.  - на неодређено време 208 210 210 214 219 223 

4.2. - на одређено време 6 4 4 3 3 3 

5 Накнаде по уговору о делу             

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу*             

7 Накнаде по ауторским уговорима             
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8 Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*             

9 Накнаде по уговору о привременим и повременим 
пословима 

            

10 Број прималаца накнаде по уговору о привременим 
и повременим пословима* 

            

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих 
уговора 

            

12 Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*             

13 Накнаде члановима скупштине             

14 Број чланова скупштине*             

15 Накнаде члановима надзорног одбора 1,236,000 1,236,000 309,000 618,000 927,000 1,236,000 

16 Број чланова надзорног одбора* 3   3 3 3 3 

17 Накнаде члановима Комисије за ревизију             

18 Број чланова Комисије за ревизију*             

19 Превоз запослених на посао и са посла 9,000,000 9,000,000 2,100,000 4,500,000 6,800,000 9,100,000 

20 Дневнице на службеном путу  100,000 0 10,000 20,000 30,000 100,000 
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21 Накнаде трошкова на службеном путу 
  

850,000 0 50,000 100,000 500,000 700,000 

22 Отпремнина за одлазак у пензију 1,400,000   0 0 0 700,000 

23 Број прималаца отпремнине 3   0 0 0 2 

24 Јубиларне награде 5,800,000 5,800,000 0 0 0 3,200,000 

25 Број прималаца јубиларних награда 57 7 0 0 0 29 

26 Смештај и исхрана на терену             

27 Помоћ радницима и породици радника 4,000,000 3,500,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 

28 Стипендије             

29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим 
физичким лицима 

11,112,445 10,314,868 0 10,496,444 10,496,444 11,996,444 

  Укупно 352,761,027 305,000,000 83,658,994 178,486,432 264,927,426 358,922,420 
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5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ   
 
 
За 2020. годину остварен је нето добитак у висини од 33.046 хиљада динара. Расподелу добити треба  
извршити  на начин да  се  у складу са актом о буџету Града Београда пренесе  85% добити у корист 
оснивача, док ће 15% добити остати нераспоређено. 

 
                                                                              Табела прегледа нето добити по годинама и начин трошења 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 укупно 

Нето добитак 50,169 64,361 237,453 296,179 404,568 42,715 1,095,445 

Износ добити пренет на оснвача у 
нередној пословној години 

43,078 54,707 39,769 46,792 89,100 
36,308 

309,754 

Преостао износ нето добитка 7,091 9,654 197,684 249,387 315,468 6,407 785,691 

Укупно расположива средства 7,091 9,654 197,684 249,387 315,468 6,407 785,691 

Куповина опреме за свечано 
новогодишње и божићно осветљење 

2,968 47,530 190,666 169,945 249,787 
0 

660,896 

 
       

Остала инвестициона улагања 
финансирана из нето добитка 

4,123 -37,876 7,018 79,442 65,681 
-27,793 

124,795 

 
Из табеле се види да је Предузеће  из  нето добити, која је преостала Предузећу након преноса учешћа 
оснивачу, финансирало набавку основних средстава.
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  6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 
 

      Прилог 6 

       

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године 

 

       
 

Редни 
број 

Сектор / Организациона 
јединица 

Број 
систематизованих 

радних места 
Број извршилаца 

 Број запослених 
по кадровској 
евиденцији 

Број запослених 
на неодређено 

време  

Број запослених 
на одређено 

време 

 

 

1 Управа 6 7 7 6 1  

2 
Сектор за финан.правне 

и опште послове 
34 41 41 39 2  

3 
Сектор техничких 

послова 
24 152 152 151 1  

4 Сектор инжињеринга 20 14 14 14 0  

5              

6              

7              

8              

9              

…              

УКУПНО: 84 214 214 210 4  
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Прилог 7 

           

           
Квалификациона структура   Старосна структура 

   

               

Редни 
број 

Опис 

Запослени Надзорни одбор/Скупштина   

Редни 
број 

Опис 
Број 

запослених 
31.12.2020. 

Број 
запослених 
31.12.2021. 

Број на дан 
31.12.2020. 

Број на дан 
31.12.2021. 

Број на дан 
31.12.2020. 

Број на дан 
31.12.2021. 

  

1 ВСС 31 35 3 3   1 До 30 година  45 45 

2 ВС 17 17    2 30 до 40   68 68 

3 ВКВ 37 45    3 40 до 50  62 62 

4 ССС 64 64    4 50 до 60  45 45 

5 КВ 63 63    5 Преко 60  7 6 

6 ПК 0 0    УКУПНО 214 226 

7 НК 2 2    Просечна старост 41.92 41 

УКУПНО 214 226 3 3  
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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 
31.12.2020. 

Број 
запослених 
31.12.2021. Број на дан 

31.12.2020. 
Број на дан 
31.12.2021. 

Број на дан 
31.12.2020. 

Број на дан 
31.12.2021. 

 

1 Мушки 181 192 2 2 
 

1 До 5 година 28 30 

2 Женски 33 34 1 1 
 

2 5 до 10 23 28 

УКУПНО 214 226 3 3 3 3 10 до 15 38 51 
 

      
4 15 до 20 37 39 

       
5 20 до 25 23 23 

       
6 25 до 30 20 20 

       
7 30 до 35 17 17 

       
8 Преко 35 18 18 

       
  УКУПНО 214 226 
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Прилог 7а 
Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми 
 

Ред
. бр. 

Степен 
стручне 
спреме 

Број 
запослен
их на дан 
31.12.201
9. 

Просечна 
исплаћен
а нето 
зарада у 
2019 

Број 
запослен
их на дан 
31.12.2020
. 

Просечна 
исплаћена 
нето 
зарада у 
2020 

Број 
запосл
ених на 
дан 
31.12.2
021. 

План 
просечне 
нето 
зараде у 
2021 

Индекс 

6/4 8/6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСС 32 75,777.89 31 72,451.68 35 95,000.00 0.956105
8 

1.3112187 

2 ВС 19 73,534.24 17 73,640.00 17 75,000.00 1.001438
2 

1.0184682 

3 ВКВ 38 68,089.70 37 63,077.70 45 65,000.00 0.926391
2 

1.0304751 

4 ССС 55 57,908.44 64 48,957.18 64 51,000.00 0.845423
9 

1.0417267 

5 КВ 55 43,610.26 63 47,267.68 63 51,000.00 1.083866 1.0789614 

6 ПК 0 0.00 0 0.00 0       

7 НК 2 45,262.89 2 46,790.48 2 51,000.00 1.033749
3 

1.0899653 

  УКУПНО 201       364,183.42 214       352,184.72 226       388,000.00        
0.9670531 

       1.1016946 
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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 31.12.2020. године 214     Стање на дан 30.06.2021. године 224  

  
Одлив кадрова у периоду  
01.01.-31.03.2021. 

0     
Одлив кадрова у периоду  
01.07.-30.09.2021. 

0  

1   0 
  

1 одлазак у мировину    

2     
  

2 Прелазак код другог послодавца 0  

3     
  

3      

4     
  

4      

  
Пријем кадрова у периоду  
01.01.-31.03.2021. 

0     
Пријем кадрова у периоду  
01.07.-30.09.2021. 

5  

1 пријем    
  

1 упражњена места 5  

2     
  

2      
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  Стање на дан 31.03.2021. године 214 

  

  Стање на дан 30.09.2021. године 222  

            
 

Р. 
бр. 

Основ одлива/пријема кадрова 
Број 

запослених 
Р. 

бр. 
Основ одлива/пријема кадрова 

Број 
запослених 

 

 

  Стање на дан 31.03.2021. године 214     Стање на дан 30.09.2021. године 222  

  

 

Одлив кадрова у периоду  
01.04.-30.06.2021. 
 

0 

  

  

 

Одлив кадрова у периоду  
01.10.-31.12.2021. 
 

0  

1 навести основ 0 
  

1 могућ одлазак у пензију у децембру 2021.г.    

2     
  

2      

3     
  

3      

4     
  

4      

  
Пријем кадрова у периоду  
01.04.-30.06.2021. 

3     
Пријем кадрова у периоду  
01.10.-31.12.2021. 

4  

1 због повећаног обима посла 3 
  

1 упражњена места  4  

2     
  

2      

  Стање на дан 30.06.2021. године 217     Стање на дан 31.12.2021. године 226  
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Прилог 9 
 

 

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1 

                        
у 

динарима 

Исплата 

по 

месецима  

2020. 

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ** НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО 

Број 

запослени

х 

Маса зарада  
Просечна 

зарада 

Број 

запослен

их 

Маса зарада  
Просечна 

зарада 

Број 

запосле

них 

Маса 

зарада  

Просечна 

зарада 

Број 

запослени

х 

Маса зарада  
Просечна 

зарада 
 

I 205 20,263,275 98,845 198 19,047,754 96,201 1 76,667 0 6 1,138,854 189,809  

II 203 18,655,182 91,897 196 17,511,408 89,344 1 76,144 0 6 1,067,630 177,938  

III 209 18,407,003 88,072 196 16,750,871 85,464 7 560,333 0 6 1,095,799 182,633  

IV 209 18,845,468 90,170 196 17,147,135 87,485 7 616,056 0 6 1,082,277 180,380  

V 207 18,921,189 91,407 194 17,338,508 89,374 7 554,614 79,231 6 1,028,067 171,344  

VI 205 19,180,103 93,561 192 17,419,365 90,726 7 653,086 93,298 6 1,107,652 184,609  

VII 208 19,797,250 95,179 192 17,869,102 93,068 10 797,610 79,761 6 1,130,538 188,423  

VIII 207 18,860,358 97,923 191 18,447,969 96,586 10 771,608 77,161 6 1,050,391 175,065  

IX 207 20,269,968 92,038 191 17,007,813 89,046 10 869,507 86,951 6 1,174,568 195,761  

X 204 19,051,888 99,755 188 18,289,353 97,284 10 965,131 96,513 6 1,095,516 182,586  

XI 214 20,350,000 95,528 195 17,941,000 92,005 13 1,259,000 96,846 6 1,150,000 191,667  

XII 214 20,443,000 95,528 194 17,941,000 92,479 14 1,352,000 96,571 6 1,150,000 191,667  

УКУПНО 2,492 233,044,684 1,129,903 2,323 212,711,277 1,099,062 97 8,551,756 706,332 72 13,271,293 2,211,882  

ПРОСЕК 208 19,420,390 94,159 194 17,725,940 91,589 8 712,646 58,861 6 1,105,941 184,324  

* исплата са проценом до краја године     

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. 

године             
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Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1  

          
              

у 

динарима 
 

План по 

месецима  

2021. 

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО  

Број 

запослени

х 

Маса зарада  
Просечна 

зарада 

Број 

запослен

их 

Маса зарада  
Просечна 

зарада 

Број 

запосле

них 

Маса 

зарада  

Просечна 

зарада 

Број 

запослени

х 

Маса зарада  
Просечна 

зарада 

 

 

I 214 22,749,901 106,308 208 21,405,163 102,909 0 0 0 6 1,344,738 224,123  

II 214 22,749,901 106,308 208 21,405,163 102,909 0 0 0 6 1,344,738 224,123  

III 214 22,749,901 106,308 208 21,405,163 102,909 0 0 0 6 1,344,738 224,123  

IV 214 22,749,901 106,308 208 21,405,163 102,909 0 0 0 6 1,344,738 224,123  

V 214 22,749,901 106,308 208 21,405,163 102,909 0 0 0 6 1,344,738 224,123  

VI 217 23,066,510 106,297 208 21,405,163 102,909 3 316,609 105,536 6 1,344,738 224,123  

VII 219 23,277,583 106,290 208 21,405,163 102,909 5 527,682 105,536 6 1,344,738 224,123  

VIII 219 23,277,583 106,290 208 21,405,163 102,909 5 527,682 105,536 6 1,344,738 224,123  

IX 222 23,594,192 106,280 208 21,405,163 102,909 8 844,291 105,536 6 1,344,738 224,123  

X 225 23,989,954 106,622 208 21,405,163 102,909 11 1,240,053 112,732 6 1,344,738 224,123  

XI 225 23,989,954 106,622 208 21,405,163 102,909 11 1,240,053 112,732 6 1,344,738 224,123  

XII 226 24,121,874 106,734 208 21,405,163 102,909 12 1,371,973 114,331 6 1,344,738 224,123  

УКУПНО 2,623 279,067,155 1,276,676 2,496 256,861,956 1,234,913 55 6,068,343 110,334 72 16,136,856 2,689,476  

ПРОСЕК 219 23,255,596 106,390 208 21,405,163 102,909 5 505,695 110,334 6 1,344,738 224,123  

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године   
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Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. 

годину - Бруто 2  

          
              

у 

динарима 
 

План по 

месецима  

2021. 

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО  

Број 

запослени

х 

Маса зарада  
Просечна 

зарада 

Број 

запослен

их 

Маса зарада  
Просечна 

зарада 

Број 

запосле

них 

Маса 

зарада  

Просечна 

зарада 

Број 

запослени

х 

Маса зарада  
Просечна 

зарада 

 

 

I 214 26,729,998 124,907 208 25,149,998 120,913 0 0 0 6 1,580,000 263,333  

II 214 26,729,998 124,907 208 25,149,998 120,913 0 0 0 6 1,580,000 263,333  

III 214 26,729,998 124,907 208 25,149,998 120,913 0 0 0 6 1,580,000 263,333  

IV 214 26,729,998 124,907 208 25,149,998 120,913 0 0 0 6 1,580,000 263,333  

V 214 26,729,998 124,907 208 25,149,998 120,913 0 0 0 6 1,580,000 263,333  

VI 217 27,101,998 124,894 208 25,149,998 120,913 3 372,000 0 6 1,580,000 263,333  

VII 219 27,349,998 124,886 208 25,149,998 120,913 5 620,000 0 6 1,580,000 263,333  

VIII 219 27,349,998 124,886 208 25,149,998 120,913 5 620,000 0 6 1,580,000 263,333  

IX 222 27,721,998 124,874 208 25,149,998 120,913 8 992,000 0 6 1,580,000 263,333  

X 225 28,186,998 125,276 208 25,149,998 120,913 11 1,457,000 0 6 1,580,000 263,333  

XI 225 28,186,998 125,276 208 25,149,998 120,913 11 1,457,000 0 6 1,580,000 263,333  

XII 226 28,341,998 125,407 208 25,149,998 120,913 12 1,612,000 0 6 1,580,000 263,333  

УКУПНО 2,623 327,889,976 
1,500,03

0 
2,496 301,799,976 1,450,961 55 7,130,000 0 72 18,960,000 3,160,000  

ПРОСЕК 219 27,324,165 125,003 208 25,149,998 120,913 5 594,167 0 6 1,580,000 263,333  

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године   
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Прилог 9а 

      

Распон исплаћених и планираних зарада 

      у динарима 

  

Исплаћена у 2020. години Планирана у 2021. години 

Бруто 1 Нето Бруто 1 Нето 

Запослени без 
пословодства 

Најнижа зарада 64,789 49,790 71,831 51,000 

Највиша зарада 184,587 131,026 190,141 135,000 

Пословодство 
Најнижа зарада 154,661 110,047 211,268 150,000 

Највиша зарада 218,787 155,000 253,521 180,000 

      
 
 
 
 
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. 
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Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу 

Прилог 10 
 
  

         у динарима   

 Месец 

Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. 
година 

Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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   

 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 
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Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу 

                 у динарима 

 Месец 

Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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 103,000 39,708 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 

 II 103,000 39,708 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 

 III 103,000 39,708 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 

 IV 103,000 39,708 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 

 V 103,000 39,708 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 

 VI 103,000 39,708 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 

 VII 103,000 39,708 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 

 VIII 103,000 39,708 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 

 IX 103,000 39,708 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 

 X 103,000 39,708 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 

 XI 103,000 39,708 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 

 XII 103,000 39,708 31,646 2 0 103,000 39,708 31,646 2 0 

 УКУПНО 1,236,000 476,496 379,752 24 0 1,236,000 476,496 379,752 24 0 

 
ПРОСЕК 103,000 39,708 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 2019. година Комисија за ревизију - план 2020. 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 0       0         

 II 0       0         

 III 0       0         

 IV 0       0         

 V 0       0         

 VI 0       0         

 VII 0       0         

 VIII 0       0         

 IX 0       0         

 X 0       0         

 XI 0       0         

 XII 0       0         

 
УКУПНО 0       0       

  

 
ПРОСЕК                 
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Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу 

                 у динарима 

 Месец 

Комисија за ревизију - реализација 2019. година Комисија за ревизију - план 2020. 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 0         0         

 II 0         0         

 III 0         0         

 IV 0         0         

 V 0         0         

 VI 0         0         

 VII 0         0         

 VIII 0         0         

 IX 0         0         

 X 0         0         

 XI 0         0         

 XII 0         0         

 УКУПНО 0         0         

 ПРОСЕК                     
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7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 
 

                              
Прилог 

12. 

                                

                                

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ  

                                

Кредитор 

Назив 
кредит

а / 
Пројек

та 

Оригина
лна 

валута 

Гаранц
ија 

државе 

Стање 
кредитне 
задужено

сти у 
оригинал

ној 
валути 
на дан 

31.12.202
0. године 

Стање 
кредитне 
задужено

сти у 
динарим

а 
на дан 

31.12.202
0 

године 

Година 
повлаче

ња 
кредита 

Рок 
отпла
те без 
перио

да 
почек

а 

Пери
од 

почек
а 

(Grac
e 

perio
d) 

Датум 
прве 
отпла

те 

Камат
на 

стопа 

Број 
отпла

та 
током 
једне 
годин

е 

 План плаћања 
по кредиту за 
2021. годину  у 

динарима 

Стање 
кредитне 
задужено

сти у 
оригинал

ној 
валути 
на дан 

31.12.202
1. године 

Стање 
кредитне 
задужено

сти у 
динарим

а 
на дан 

31.12.202
1. године 

Да/Не 
Укупно 
главни

ца 

Укуп
но 

кама
та 

Домаћи 
кредитор                               

Банка 

Кредит 
за 
набавк
у 
основн
их 
средст
ава 

Еур Не 0 0 2021 36 12 
30.06.

22. 
4.5 12 0 0 857.000 

101.126.0
00 

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

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

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

   ...................                               
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Страни 
кредитор 

                              

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

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

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

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

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

Укупно кредитно задужење                 0 0 857.000 101.126.000 

од чега за ликвидност                     0 0 

од чега за капиталне пројекте                     857.000 101.126.000 

                                

                                
У плану инвестиција планирана је набавка возила са хидрауличним дизалицама и  платформама у износу од 146.600 хиљада динара, од чега део из 
сопствених средстава а део из кредитне задужености. 
 
Предузеће ће у случају потребе затражити од пословних банака коришћење дозвољеног минуса, максимално до 50 милиона динара. Пре могућег 
коришћења неког од кредитних производа ове врсте предузеће ће затражити претходну сагласност Секретаријата за финансије сходно закључку 
Градског већа града Београда и по одлуци Надзорног одбора предузећа. 
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8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ 
                                                   Прилог 13. 

 

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА 

       

       

      у динарима 

Редни 
број 

ПОЗИЦИЈА 
Реализација 
(процена) у 

2020. години 

План 
01.01-

31.03.2021. 

План 
01.01-

30.06.2021. 

План 
01.01-

30.09.2021. 

План  
01.01-

31.12.2021. 

  Добра 

1 

Метални стубови     10100 
Битан елемент система јавног осветљења. Користи се за 
унапређење и адаптацију 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.  

90,000,000   10,000,000 50,000,000 90,000,000 
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2 

Делови стуба   10100  
Делови за стубове се по потреби посебно уграђују или 
мењају на већ постојећем стубовима јавног осветљења 
који се користе за унапређење и адаптацију јавног 
функционалног и декоративног осветљења на територији 
Града Београда. Процењена вредност је утврђена на 
основу последњих набавних цена из уговора закључених 
у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из 
преузетих ценовника. 

997,500 0 1,000,000 2,000,000 3,500,000 

3 

Бетонски стубови   53010 
Битан елемент система јавног осветљења. Користи се за 
унапређење и адаптацију јавног функционалног 
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. 

15,000,000 3,000,000 10,000,000 17,000,000 20,000,000 
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4 

Каблови и снопови    10100 
Ово је витална ставка у циљу испуњавања обавеза 
Предузећа. Користи се за унапређење и адаптацију 
јавног функционалног осветљења на територији Града 
Београда. Користи се и у текућем одржавању (погонски 
кварови на кабловима и намерни кварови - кидања 
каблова).Процењена вредност је утврђена на основу 
последњих набавних цена из уговора закључених у 
претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из 
преузетих ценовника. 

40,000,000 5,000,000 15,000,000 25,000,000 30,000,000 

5 

Кабловски прибор - ситан     10100 
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. 

12,500,000 2,500,000 5,000,000 7,500,000 10,000,000 

6 

Светиљке          10100 
Ова опрема се користи за осветљавање улица, паркова, 
школских дворишта, дечијих вртића и осталих јавних 
површина. Користи се за унапређење и адаптацију јавног 
функционалног и декоративног осветљења на територији 
Града Београда. Користи се и у текућем одржавању. 
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. 

132,000,000 0 40,000,000 100,000,000 160,000,000 
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7 

Рефлектори    10100 
Ова опрема се користи за осветљавање спортских 
терена, школских дворишта, фасада и осталих јавних 
површина. Користи се за унапређење и адаптацију јавног 
функционалног и декоративног осветљења на територији 
Града Београда. Користи се и у текућем 
одржавању.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 5,000,000 10,000,000 15,000,000 30,000,000 

8 

Лире,редуцири и наглавци   10100 
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 

8,500,000 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 

9 

Делови за светиљке      10100 
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. 

12,000,000 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 
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10 

Сијалице     10100 
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. 

76,000,000 0 20,000,000 50,000,000 70,000,000 

11 

Разводни ормани      10100 
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. 

9,000,000 0 0 0 10,000,000 

12 

Осигурачи   10100 
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. 

2,169,000     1,000,000 1,500,000 
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13 

Инсталациони материјал   10100 
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. 

10,248,000 2,500,000 7,000,000 9,500,000 12,000,000 

14 

Метални поклопци за стубове јавног осветљења 10100 
Користи се у текућем одржавању у случајевима замене 
оштећених или скинутих поклопаца стубова.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     5,000,000 10,000,000 

15 

Опрема за централну континуалну регулацију светлосног 
флукса   10100 
Набавку је неопходно спровести на основу анализе 
потреба за дорадом ситема централне континуалне 
регулације светлосног флукса. Систем омогућава 
уштеду у потрошњи електричне енергије. 

29,856,000     30,000,000 30,000,000 
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16 

Теретна возила са хидрауличним платформама и 
дизалицама          
 1. теретно возило  минимум 6000 кг бруто тежине са 
дизалицом од 3,7 тона метара и товарним простором од 
минимум 3 метра дужине   - 2ком                
 2. Возило са хидрауличном платформаом минимум 
радне висине мин 13,5 метара и укупне тежине до 3500 
кг   - 6ком 
 3. Теретно возило са хидрауличном платформаом 
минимум радне висине мин 13,5 метара и укупне тежине 
минимум 4000 кг - 6ком 
Неопходна набавка нпових возила са хоидрауличним 
платформама и дизалицама због преузимања 7 
приградских општина и замене старих платформи и 
дизалица које су старе преко 16 година. Неопходно 
покривање веће територије од претходне. Процењена 
вредност набавке урађена је на основу истраживања 
тржишта тренутне понуде платформи и дизалица и 
њихове тренутне вредности. 

  0 73,300,000 146,600,000 146,600,000 

17 

Материјал за одржавање објеката декоративног 
осветљења 10100 
Набавку наведене опреме неопходно спровести у циљу 
обезбеђења обављања основне делатности.Због 
повећаног броја објеката који су декоративно осветљени 
неопходна је опрема за одржавање. 

9,900,000 0 2,500,000 7,500,000 10,000,000 
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18 

Опрема за декоративно осветљење  
Набавку наведене опреме неопходно је спровести због 
обнављања опреме предузећа која је физички 
истрошена, дотрајала и није више за употребу. 

0     45,000,000 45,000,000 

19 

Додатна опрема за разводне ормане  10100 
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 2020.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. 

800,000     1,000,000 1,800,000 
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20 

Сервери, мрежни уређаји(свичеви,рутери)  02311 
Kако је Предузеће у великој мери ослоњено на 
информациону технологију, набавка је неопходна ради 
обезбеђења континуитета пословања и избегавања 
прекида у раду изазванх кваровима на ИТ опреми. 
Такође, део набавке мрежне и серверске опреме је 
неопходно извршити јер се планира унапређење 
постојеће опреме. Део нове опреме је потребан због 
систематске замене старе опреме која је набављена 
2012. године(сервери).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 2021. годину, као и на основу 
последњих набавних цена из уговора закључених у 
претходним годинама. 

3,000,000       5,000,000 

21 

ЈН Мајкрософт лиценце  55060 
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. 

1,876,980   1,876,980 1,876,980 1,876,980 
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22 

Лиценцирани софтвер  01200 
Набавка се односи на обнову годишњих лиценци за 
софтвере који се налазе на рачунарим запослених као и 
серверској опреми.Обнављање лиценци је потребно 
како би софтвер који нам је неопходан за пословање 
фирме наставио да прима безбедносна ажурирања и 
нове верзије. 
Потребно је да се набави VEEAM за бекап виртуелних 
сервера и лиценца за Vmware essential за бекап 
локацију.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 2021. годину, као и на основу последњих 
набавних цена из уговора закључених у претходним 
годинама. 

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

23 

Опрема за рад на терену 02310  
Набавку опреме је неопходно спровести у циљу 
обезбеђења обављања основне делатности. Процена 
вредности набавке је утврђена на основу анализе 
тржишта путем сакупљања података са интернета и 
контактирањем реномираних продаваца наведене 
опреме. 

800,000     800,000 800,000 



134 

 

24 

Aлат теренски  51510 
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. 

3,000,000     3,000,000 3,000,000 

25 

Одела, униформе и заштитна потрошна средства   51510 
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 2020.години као и увидом у актуелне цене 
понуђача преко интернета. 

8,000,000       5,000,000 

26 

Опрема за безбедан рад  51510 
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 2020. 

1,500,000       990,000 
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години као и увидом у актуелне цене понуђача преко 
интернета 

27 

Гориво за возила – Бензин, Течни нафтни гас (ЛПГ), 
Дизел гориво       51300,51301 
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 2020. години и на 
основу кретања цена деривата. 

12,000,000 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,800,000 

28 
Резервни делови за путничка и теретна возила, уља, 
мазива и аутокозметика 
 51250 

100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
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29 

Гуме за аутомобиле и камионе  51251 
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 

900,000 0     990,000 

30 

Мерно регулациони уређаји  10100 
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 2020.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. 

5,000,000 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 

31 

Уређаји за откривање квара на подземним 
инсталацијама  
Набавку наведене опреме неопходно спровести у циљу 
обезбеђења обављања основне делатности.  

    2,000,000 2,000,000 2,000,000 
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32 

Испорука електричне енергије 51330 
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 
2020. години.  

3,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 

33 

Канцеларијски намештај и опрема 02310 
Набавку је потребно спровести због проширења 
пословног простора на приградским општинама као и 
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. 

492,000   445,000 990,000 990,000 

34 

Грађевински потрошни и репро материјал  10100 
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 
2020.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. 

497,000   0 250,000 500,000 
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35 

Браварски материјал и вијчана роба   10100 
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 
2020.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. 

491,000   0 0 500,000 

36 

Ситан инвентар  51510 
Набавку ситног инвентара је неопходно спровести у 
циљу обезбеђења обављања основне делатности. 
Процењена вредност је уврштена на основу процене 
потреба у 2020. години, као и увидом у актуелне цене 
понуђача преко интернета. 

408,190 250,000 500,000 600,000 700,000 

37 

Саобраћајни знакови 51510 
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.  

200,000 0     200,000 
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38 

Трошкови репрезентације- кафа, сокови,…55100 
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.  

499,360 150,000 250,000 350,000 500,000 

39 

Материјал за мрежну инсталацију са пратећим алатом  
53200 
Набавка се односи на материјал потребан за 
инсталацију рачунарске и телефонске опреме у 
пословним просторијама предузећа, као и делове исте 
опреме који имају кратак рок трајања. Потреба 
опремања нових приградских локација.Процењена 
вредност је утврђена на основу последњих набавних 
цена из уговора закључених у претходним годинама, као 
и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника. 

290,500   300,000 300,000 300,000 

40 

Пакована вода за пиће ( флаширана ) 55100 
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. 

499,360   150,000 600,000 600,000 
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41 

Контејнери и канте за одлагање отпада  51510 
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 

42 

Канцеларијски материјал 51210 
Набавку наведеног материјала неопходно спровести у 
циљу обезбеђења обављања основне делатности. 
Процењена вредност је извршена на основу прегледа 
утрошака у претходним годинама, гледа утрошака у 
претходним годинама, потребом за опремање нових 
пословних јединица  као и увида у актуелне цене 
понуђача преко интернета.  

499,367 250,000 350,000 500,000 600,000 

43 

Средства за одржавање хигијене-Производи за чишћење  
55082 
Набавка се спроводи ради обезбеђења средстава за 
одржавање хигијене у објектима Наручиоца на четри 
локације: Устаничка 64, Теодора Драјзера 42. и Кеј 
ослобођења 15 и Карабурма као и у новим пословним 
јединицама у приградским општинама. Процењена 
вредност је утврђена на основу последњих набавних 
цена из закљученог уговора у претходним годинама, 
показаном потребом за вишим нивом  хигијене услед 
последица "Ковида", проширења пословних јединица као 
и увидом у актуелне цене понуђача преко интернета.. 

499,860 200,000 300,000 500,000 600,000 
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44 

Прибор за одржавање хигијене-Производи за чишћење   
55082 
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.  као и у новим пословним 
јединицама у приградским општинама.Процењена 
вредност је утврђена на основу последњих набавних 
цена из закљученог уговора у претходним годинама, 
показаном потребом за вишим нивом  хигијене услед 
последица "Ковида", проширења пословних јединица као 
и увидом у актуелне цене понуђача преко интернета.. 

499,905 200,000 400,000 500,000 600,000 

45 

Папирна галантерија за одржавање личне хигијене-
Производи за чишћење  55082 
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 као и у новим пословним 
јединицама у приградским општинама.Процењена 
вредност је утврђена на основу последњих набавних 
цена из закљученог уговора у претходним годинама, 
показаном потребом за вишим нивом  хигијене услед 
последица "Ковида", проширења пословних јединица као 
и увидом у актуелне цене понуђача преко интернета.. 

497,760 250,000 500,000 700,000 900,000 

46 

Промотивни материјал  55100 
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 
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47 

Опрема за видео надзор  02310 
оправданост набавке због систематске замене и 
одржавања постојеће опреме за видео надзор а која је 
ван гарантног рока. Потреба опремања нових 
приградских локација. Процењена вредност је утврђена 
на основу последњих набавних цена из уговора 
закључених у претходним годинама, као и увидом у 
актуелне цене из преузетих ценовника. 

148,400 150,000 150,000 150,000 150,000 

48 

Фиксни телефони  51510 
Oправданост набавке због систематске замене фиксних 
ИП телефона. Процењена вредност је утврђена на 
основу последњих набавних цена из уговора закључених 
у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из 
преузетих ценовника. 

247,815 250,000 250,000 250,000 250,000 

49 

Набавка електричних грејних тела  51510 
Набавка је неопходна због опремања нових пословних 
јединица као и замене услед дотрајалости старих грејних 
тела. Процењена вредност је утврђена увидом у 
актуелне цене понуђача преко интернета. 

500,000       500,000 

50 

Уређаји за позиционирање објеката ГИС  01200 
Набавка уређаја је потребна за прикупљање података и 
позиционирање објеката за ГИС. Процењена вредност је 
извршена на основу сагледавања утрошених количина у 
претходном периоду и увида у актуелне цене понуђача 
преко интернета. 

298,000 0 150,000 300,000 300,000 
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51 

Пластични поклопци за стубове 10100 
Процењена вредност је извршена на основу 
сагледавања утрошених количина у претходном периоду 
и увида у актуелне цене понуђача преко интернета. 

499,100   0 0 500,000 

52 

Новогодишњи пакетићи за децу  55100 
Набавка се спроводи како би се деци запослених према 
колективном уговору обезбедили новогодишњи 
пакетићи. Процењена вредност је утврђена на основу 
цена понуђача преко интернета. 

1,500,000       1,500,000 

53 

Набавка и уградња санитарних елемената и материјала 
51510 
Набавка је неопходна због замене санитарних 
елемената услед дотрајалости постојећих и санације 
нових пословних јединица на приградским општинама. 
Понуђена вредност је утврђена увидом у актуелне цене 
понуђача преко интернета. 

      900,000 900,000 

54 

Рачунари и рачунарска опрема 02311 оправданост 
набавке због систематске замене и одржавања постојеће 
опреме  а која је ван гарантног рока.Потреба опремања 
нових приградских локација.Процењена вредност је 
извршена на основу сагледавања утрошених количина у 
претходном периоду и увида у актуелне цене понуђача 
преко интернета.  

489,902 900,000 900,000 900,000 900,000 

55 

Фото видео опрема 02311 
оправданост набавке због потреба сликања, снимања и 
уређивања веб презентације као и због штампања 
материјала.Процењена вредност је извршена на основу 
сагледавања утрошених количина у претходном периоду 
и увида у актуелне цене понуђача преко интернета.  

249,916     250,000 250,000 
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56 

Мобилни телефони  51510 
оправданост набавке због систематске замене и 
одржавања постојећих мобилних телефона, и набавке 
нових. Процењена вредност је извршена на основу 
сагледавања утрошених количина у претходном периоду 
и увида у актуелне цене понуђача преко интернета.  

394,950 500,000 500,000 500,000 500,000 

  Укупно добра: 493,849,865 34,800,000 230,521,980 568,016,980 766,296,980 

  Услуге 

1 

Услуга мерења импедансе петље кваре, уземљења и потенцијала 
стуба   53010 
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 2020.годину, као и последњих набавних цена из уговора 
закључених у претходним годинама. 

2,000,000 500,000 1,300,000 2,100,000 2,700,000 

2 

Услуга ангажовања специјалних возила, машина   53010 
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 2020.годину. Процењена вредност је утврђена на основу 
последњих набавних цена у 2020.години. 

5,000,000 0     3,000,000 

3 

Рад радника специјализованих за рад на висини  53010 
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 2020.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 
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4 
Услуга пружања техничке подршке за одржавање система IGSM 
уређаја 

  500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 

5 

Услуга заштите стубова јавног осветљења специјалним заштитним 
премазом 53010 
Набавку наведене услуге неопходно спровести у циљу продужења 
рока трајања стубова.   

1,000,000 1,250,000 2,500,000 3,750,000 5,000,000 

6 

Услуга испитивања металних стубова 
Набавку наведене услуге неопходно спровести у циљу обезбеђења 
обављања основне делатности. 1,170,800 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 

7 

Услуга изнајмљивање фотокопир апарата са одржавањем 53340 
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. Потреба 
опремања нових приградских локација.Процењена вредност 
набавке је утврђена на основу претходних уговора. 

2,988,000 750,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000 

8 

Адвокатске услуге  55040 
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. 

2,360,000 750,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000 
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9 

Услуга репрограмирања софтвера 53200 
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. 

4,580,600 1,150,000 2,300,000 3,450,000 4,600,000 

10 

Услуга поправке и сервисирања путничких и теретних возила  са 
уградњом резервних делова   53201 
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 

12,000,000 3,375,000 6,750,000 10,125,000 13,700,000 
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11 

Услуга осигурања возила  55280 
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. 

700,000 0     990,000 

12 

Услуга осигурања имовине и лица  55200 
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 2021. 
године. 

3,986,340 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 

13 

Услуге хитних интервенција и одржавање на објектима ЈКП ЈО  
53200 
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. 

4,951,550 1,250,000 2,500,000 3,750,000 5,000,000 

14 

Услуга закупа магацинског простора 53300 
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. 

25,644,181 6,500,000 13,000,000 19,500,000 26,000,000 
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15 

Трошкови набавке путничких возила ниже класе на лизинг - 3 ком у 
2021. 53341  
Анализом исплативости набавке и одржавања сопствених возила 
насупрот изнајмљивању службених возила, дошло се до закључка 
да је исплативије изнајмљивање, будући да су трошкови одржавања 
велики  

0 0 0 315,000 630,000 

16 

Трошкови набавке путничких возила средње класе на лизинг-1 ком у 
2021. 53341  
Анализом исплативости набавке и одржавања сопствених возила 
насупрот изнајмљивању службених возила, дошло се до закључка 
да је исплативије изнајмљивање, будући да су трошкови одржавања 
велики  

0 0 0 132,000 264,000 

17 

Услуге лизинга – трошкови закупа набављених службених возила у 
ранијим годинама 53341  
Анализом исплативости набавке и одржавања сопствених возила 
насупрот изнајмљивању службених возила, дошло се до закључка 
да је исплативије изнајмљивање, будући да су трошкови одржавања 

2,510,000 627,500 1,255,000 1,882,500 2,510,000 

18 Закупнина земљишта  53300 450,000       100,000 

19 

Услуга чуварске службе-ФТО  53960 
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. 

2,610,000 750,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000 
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20 

Услуге тех. надзора и тех. Кооординације  53010 
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 2019.годину, као и последњих набавних цена из уговора 
закључених у претходним годинама. 

2,170,000 750,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000 

21 

Услуга одржавања и контроле противпожарне опреме   53200 
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. 

1,300,000 375,000 750,000 1,125,000 1,500,000 

22 

Услуга одржавања хигијене у објектима ЈКП ЈО  55080 
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. 

4,100,000 1,250,000 2,500,000 3,750,000 5,000,000 

23 

Здравствене услуге   55030 
Набавка је неопходна ради годишњег прегледа запослених. 
Процењена вредност је утврђена на основу вредности уговора 
закљученог у 2019.години, као и претраживањем интернет сајтова 
домова здравља који пружају предметне услуге. 

2,500,000 200,000 800,000 3,000,000 3,000,000 
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24 

Услуге стручног усавршавања   55050 
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. 

200,000 100,000 200,000 300,000 400,000 

25 

Услуга мобилне телефоније   53150 
 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. 

700,000 250,000 500,000 750,000 1,000,000 

26 

Телекомуникационе услуге - интернет   53170 
Јавну набавку за телекомуникационе услуге је неопходно покренути 
због обављања свакодневне делатности а пошто имамо 
дислоциране делове предузећа, потребна нам је повезаност између 
свих локација и централне локације где се налази сервер сала. 
Потреба комуникације са приградским локацијама. 
Процењена вредност набавке је утврђена је на основу цена из 
претходних уговора. 

900,000 225,000 450,000 675,000 900,000 

27 

Услуге банкарске (за оквирну линију за банкарске гаранције)   55970 
Набавку је неоходно спровести због обезбеђивања потребних 
бакарских гаранција зa учешћe на тендерима. Процењена вредност 
је утврђена на основу планираних трошкова за раније године по 
овом основу. 

150,000 0 100,000 200,000 400,000 
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28 

Банкарски кредит за набавку основних средстава 
Ради потреба обнављања возног парка - теретни програм и плана 
инвестиција у 2021.г. потребно је предвидети трошкове 
кредита.Процењена вредност је утврђена на бази тржишних услова. 

0     600,000 1,200,000 

29 

Испитивање и анализа електронске опреме   53010 
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. 

4,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 

30 

Куповина времена за емитовање и продукцију ТВ програма који није 
реклама и пропаганда  55950 
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. Набавка се не спроводи 
на основу члана 7. став 1. тачка 2 подтачка 10. ЗЈН. 

13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 

31 

Услуга објаве, саопштења и сервисних информација у електронским 
медијима  55950 
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. Набавка се не спроводи 
на основу члана 7. став 1. тачка 2 подтачка 4. ЗЈН. 

3,981,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 

32 

Услуга одржавања УПС  53200 
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. 

500,000 150,000 300,000 450,000 600,000 
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33 

Услуга штампе (визит карте, коверте фасцикле, налепнице) са 
знаком предузећа  51210 
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 0   500,000 500,000 

34 

Атестирање хидрауличних платформи и дизалица  53201 
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. 

300,000 0     400,000 

35 

Атестирање тахографа    53201 
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. 

100,000     100,000 100,000 

36 

Услуга техничког прегледа и регистрације возила  55590 
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. 

300,000 0   500,000 500,000 
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37 

Лиценце за софтвер за кадрове и обрачун зарада и накнада  
Неопходно да би софтвер  за  кадрове и обрачун зарада и накнада 
био у функцији. 
Процењена вредност је извршена на бази искуства ранијих година. 

260,000       270,000 

38 

Услуга репрограмирања софтвера  за кадрове и обрачун зарада и 
накнада 53200 
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. 

400,000 100,000 200,000 300,000 400,000 

39 

Имплементација Е-докумената у Pantheon 
Неопходно је обезбедити пријем, израду, слање и архивирање Е 
докумената у складу са законским обавезама.Процена потребних 
средстава је извршена  на бази испитивања тржишта. 

0 100,000 200,000 300,000 350,000 
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40 

Услуга унапређења система ФУК 
Неопходно je ради законских обавеза функционисања ФУК-
а.Процењена вредност набавке је утврђена је на основу цена из 
претходних уговора. 

0 450,000 450,000 450,000 450,000 

41 

Услуга ревизије  55000 
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. 

250,000 0 200,000 200,000 250,000 

42 

Монтажа и демотажа, као и поправљање сплит система (клима 
уређаја) - механички и електрични кварови ,хемијски сервис клима 
уређаја (унутрашњих и спољних јединица)53200 
Набавку је неопходно спровести ради могућег пресељења 
постојећих клима уређаја, као и ради отклањања могућих кварова и 
редовног чишћења клима уређаја.. Процена потребних средстава је 
извршена на основу цена из уговора закључених у претходним 
годинама, као и увидом у актуелне цене понуђача путем интернета. 

990,000   320,000 640,000 960,000 

43 

Услуга заштите на раду 53930 
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. 

500,000 150,000 350,000 550,000 700,000 
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44 

Услуга дезинсекције и дератизације  53930 
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. 

108,000   150,000 150,000 150,000 

45 

Услуге претплате на стручну литературу   55930 
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  издавача стручних часописа. 

300,000 50,000 100,000 150,000 300,000 

46 

Услуге израде пројеката  53010 
Набавка је неопходна ради испуњавања захтева Закона о 
планиранју и изградњи. Циљ је стваранје услова за добијање 
грађевинске дозволе за реализацију пројеката планираних у 
програмима предузећа.  

13,500,000 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 

47 

Угоститељске услуге   55100 
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 
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48 

Ресертификацију система менаџмента ISO 9001:2015 и ISO 
14001:2015 55021 
Како би предузеће обновило сертификате имплементираних 
система менаџмента према захтевима ISO 9001:2015 и ISO 
14001:2015 стандарда, неопходно је од стране овлашћених тела 
спровести ресертификацију.Процењена вредност је извршена на 
основу цена добијених од тела сертификованих за ову врсту 
поступка. Планирани трошкови за 2021.годину су увећани у односу 
на текућу годину(када се вршио надзор ИМСа) због 
ресертификације ИМС- а,која се спроводи на сваке три године.  

280,000       350,000 

49 

 
 
Услуга припремних активности за ресертификацију система 
менаџмента ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 55021 
Како би предузеће обновило сертификате имплементираних 
система менаџмента према захтевима ISO 9001:2015 и ISO 
14001:2015 стандарда, неопходно је од стране овлашћених тела 
спровести ресертификацију.Процењена вредност је извршена на 
основу цена добијених од тела сертификованих за ову врсту 
поступка. Планирани трошкови за 2021.годину су увећани у односу 
на текућу годину(када се вршио надзор ИМСа) због 
ресертификације ИМС а,која се спроводи на сваке три године.  

120,000 0     300,000 

50 

Услуге интервенција и оправки на мерним колима   53201 
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. 

300,000   300,000 300,000 300,000 
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51 

Обука и саветовање за поступање са опасним отпадом  55050 
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     500,000 500,000 

52 

Надзор и контрола над управљањем архивском грађом  55021 
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.  

0   50,000 50,000 50,000 

53 

Услуга одржавања IP централе  53200 
Набавку је неоходно спровести због потребе за константним 
унапређењем и увођењем нових сервиса којима се повећава 
оперативност. 

396,000 100,000 200,000 300,000 400,000 

54 

Услуга микрофилмовања архивске грађе  55021 
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. 

/   500,000 500,000 500,000 

55 

Услуга управљања документима и архивском грађом у ЈКП ЈО 
(услуга која регулише канцеларијско и архивско пословање)  55021 
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. 

348,900 0 350,000 350,000 350,000 



158 

 

56 

Услуга фиксне телефоније  53160 
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 

57 

Услуга праћења возила   53190 
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. 

401,810 125,000 250,000 375,000 500,000 

58 

Услуга М2М и интернет сим картица 53190 
Набавку за телекомуникационе услуге је неопходно покренути због 
обављања свакодневне делатности, 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. 

500,000 125,000 250,000 375,000 500,000 

59 

Услуга одржавања серверске и мрежне опреме 53200 
Набавка је потебна због потребе за константним функционисањем 
серверских и мрежних комуникационих уређаја, којима је истекла 
гаранција. Процена вредности је утврђена на основу последњих 
набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и 
увидом у актуелне цене понуђача путем интернета. 

  500,000 500,000 500,000 500,000 

60 
Услуга репарације намештаја  53200 
Набавка је неопходна због потребе реапарације старог 
канцеларијског намештаја  у просторијама ЈКП Јавно осветљење 

0   300,000 650,000 950,000 
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61 

Услуге столарских поправки  53200 
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   100,000 300,000 500,000 

62 

Трошкови пружених услуга ЈКП "Београдски водовод и 
канализација"  51360 
Трошкови набавке се односе на уторшену воду на четири  локације - 
Теодора Драјзера 42, Кеј ослобођења 15, Милице Јанковић, 
Устаничка 64. Процењена вредност је утврђена на основу трошка 
који је остварен у претходним годинама.Набавка се врши од 
предузећа које је једино основано за пружање ове врсте услуге на 
територији града Београда. 

65,000 25,000 50,000 75,000 100,000 

63 

Трошкови пружених услуга ЈКП "Београдске електране"  51330 
Трошкови даљинског грејања се односе на грејање пословних 
просторија у Устаничкој улици. Процењена вредност је утврђена на 
процењеног утрошка и актуелних тржишних цена. Набавка се врши 
од предузећа које је једино основано за пружање ове врсте услуге 
на територији града Београда. 

500,000 125,000 250,000 375,000 500,000 

64 

Tрошкови пружених услуга ЈКП "Градска чистоћа" 55082 
Трошкови набавке се односе на одношење смећа из круга 
предузећа на четири локације - Теодора Драјзера 42, Кеј 
ослобођења 15, Милице јанковић 3, Устаничка 64. Процењена 
вредност је утврђена на основу трошка који је остварен у 
претходним годинама. Набавка се врши од предузећа које је једино 
основано за пружање ове врсте услуге на територији града 
Београда.  

350,000 87,500 175,000 262,500 350,000 
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65 

Услуга антикорозивне заштите металних површина на 
објектима ЈКП "Јавно осветљење“ 53200  
Набавка се спроводи ради заштите 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 0   500,000 500,000 

66 

Услуга адаптације и реновирања пословног простора ЈКП "Јавно 
осветљење“.  53200                                                Набавка се 
спроводи за адаптацију и реновирање радног простор у свим 
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. 

    360,000 960,000 960,000 

  Укупно услуге: 129,622,181 42,865,000 75,260,000 111,242,000 147,834,000 

  Радови        

1 

Грађевински радови на припреми електромонтажних 
радова  53010 
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 
2020.годину, као и последњих набавних цена из уговора 
закључених у претходним годинама. 

60,000,000 15,000,000 45,000,000 75,000,000 90,000,000 
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2 

Изградња противпожарног пута у 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 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.Процењена вредност је утврђена на основу 
потребних радова и тржишних цена. 

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 35,000,000 

3 

Надоградња објекта у Теодора Драјзера 
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 додатни пословни простор. Предузеће 
тренутно нема простор где може да изгради командно 
контролни центар и из тог разлога је наведена 
инвестиција неопходна.Процењена вредност је утврђена 
на основу идејног пројекта и на основу тога потребних 
радова и тржишних цена. 

0     30,000,000 60,000,000 

  Укупно радови: 60,000,000 25,000,000 65,000,000 135,000,000 185,000,000 

УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ 683,472,046 102,665,000 370,781,980 814,258,980 1,099,130,980 
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9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА     
 
                                                                                                                                                                                         Прилог 14 
 

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА  

                            

                          
у 000 

динара 

Ред
ни 

број 

Назив 
инвестициј

е 

Година 
почетка 

финансир
ања 

пројекта 

Година 
завршетка 
финансир

ања 
пројекта 

Укупна 
вредно

ст 
пројект

а 

Реализо
вано 

закључн
о са 

31.12.202
0. 

године 

Структура 
финансирања 

Износ 
према 

 извору 
финансир

ања 

План 2021. година 

План 
2022. 
годи

на                  

План 2023. 
година                  

План 
01.01-

31.03.20
21. 

План 
01.01-

30.06.20
21. 

План 
01.01-

30.09.20
21. 

План  
01.01-

31.12.20
21. 

1 

Возила са 
хидрауличн

им 
дизалицама 

и  
платформа

ма  

2021. 2021. 146,600 0 

Сопствена средства 52,200   52,200 52,200 52,200 0 0 

Позајмљена средства 94,400   94,400 94,400 94,400 0 0 

Средства буџета  (по 
контима) 

0             

Остало 0             

Укупно: 146,600 0 146,600 146,600 146,600 0 0 

2 
Опрема за 

рад на 
терену  

2021. 2021. 800 0 

Сопствена средства 800     800 800     

Позајмљена средства 0             

Средства буџета  (по 
контима) 

0             

Остало 0             

Укупно: 800 0 0 800 800 0 0 

3 
Уређаји за 

позиционир
ање 

2021. 2021. 300 0 
Сопствена средства 300 0 300 300 300     

Позајмљена средства 0             
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објеката 
ГИС 

Средства буџета  (по 
контима) 

0             

Остало 0             

Укупно: 300 0 300 300 300 0 0 

4 
Рачунари и 
рачунарска 

опрема 
2021. 2021. 900 0 

Сопствена средства 900 900 900 900 900     

Позајмљена средства 0             

Средства буџета  (по 
контима) 

0             

Остало 0             

Укупно: 900 900 900 900 900 0 0 

5 
Фото видео 

опрема 
2021 2021 250 0 

Сопствена средства 250 250 250 250 250     

Позајмљена средства 0             

Средства буџета  (по 
контима) 

0             

Остало 0             

Укупно: 250 250 250 250 250 0 0 

6 
Серверска 
и мрежна 
опрема 

2021. 2021. 5,000 0 

Сопствена средства 5,000 0 0 0 5,000     

Позајмљена средства 0             

Средства буџета  (по 
контима) 

0             

Остало 0             

Укупно: 5,000 0 0 0 5,000 0 0 

7 

Изградња 
противпожа
рног пута у 

погону 
Дедиње  

2021. 2021. 35,000 0 

Сопствена средства 35,000 10,000 20,000 30,000 35,000 0 0 

Позајмљена средства 0             

Средства буџета  (по 
контима) 

0             

Остало 0             

Укупно: 35,000 10,000 20,000 30,000 35,000 0 0 
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8 

Надоградњ
а објекта у 

улици 
Теодора 

Драјзера 42  

2021. 2021. 60,000 0 

Сопствена средства 60,000 0 0 30,000 60,000 0 0 

Позајмљена средства 0             

Средства буџета  (по 
контима) 

0             

Остало 0             

Укупно: 60,000 0 0 30,000 60,000 0 0 

9 

Уређаји за 
откривање 
квара на 

подземним 
инсталација

ма 

2021 2021 2,000 0 

Сопствена средства 2,000 0 2,000 2,000 2,000 0 0 

Позајмљена средства 0             

Средства буџета  (по 
контима) 

0             

Остало 0             

Укупно: 2,000 0 2,000 2,000 2,000 0 0 

10 

Опрема за 
декоративн

о 
осветљење 

2021. 2021 45,000 0 

Сопствена средства 45,000 0 0 45,000 45,000 0 0 

Позајмљена средства 0             

Средства буџета  (по 
контима) 

0             

Остало 0             

Укупно: 45,000 0 0 45,000 45,000 0 0 

Укупно инвестиције 

295,850 0   295,850 11,150 170,050 255,850 295,850 0 0 

 
НАПОМЕНА: 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. Сходно инструкцијама за израду програма пословања за 2021 годину, предузеће је инвестиције планирало према 
својим реалним потребама и могућностима финансирања. Стручне службе предузећа пратиће реализацију прихода у планској години и по процени 
усклађивати план инвестиција. Планиране набавке неће угрозити ликвидност предузећа.  
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       Прилог 15. 

        

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

        

       у динарима 

Редни 
број 

Позиција План   
Реализација 

(процена) 
План 
01.01-

31.03.2021. 

План 
01.01-

30.06.2021. 

План 
01.01-

30.09.2021. 

План  
01.01-

31.12.2021. 2020. година 2020. година 

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 1,800,000 400,000 600,000 1,000,000 1,800,000 

6. 
Реклама и 
пропаганда 

0 0 0 0 0 0 

7. Остало 1,308,977 1,128,111 300,000 615,000 935,000 1,344,348 

 
  




