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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће „Хигијена“ Панчево  је основано од стране Скупштине општине
Панчево 1993. године. Предузеће је правно лице, са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом које као самостални субјект, обавља на територији насељеног места Панчева
делатности од општег интереса за Град Панчево које су поверене од стране оснивача и друге
делатности, које немају карактер делатности од општег интереса, у складу са законом и статутом
Предузећа.
Предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој
рачун, и одговара за обавезе целокупном својом имовином.
Oднос Предузећа и града Панчева као оснивача утврђен је законом и Одлуком о усклађивању
одлуке о задржавању права и обавеза оснивача над јавним комуналним предузећима која су
настала поделом јавног комуналног предузећа „Стандард“ Панчево са Законом о јавним
предузећима („Службену гласник РС“ бр.15/16) (“Службени лист града Панчева” број 29/16).
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа Града Панчева
Предузеће је организовано у јединственом процесу рада и пословања тако да обезбеди потпуно,
квалитетно, благовремено и рационално обављање  послова из делатности Предузећа.
Претежна делатност односно делатност од општег интереса, која је уписана у Агенцији за
привредне регистре је 38.11- сакупљање отпада који није опасан.

Предузеће је правно лице које као самосталани субјект, обавља на територији насељеног
места Панчево, поред претежне делатности, и делатности од општег интереса и то:

81.29 - чишћење улица, уклањање снега и леда,
38.21 - третман и одлагање отпада који није опасан,
52.21 - пратеће активности у вези са коришћењем (наплата и одржавање) јавних

паркиралишта и гаража,
49.41- друмски превоз терета-аутомобила-уклањање и премештање возила са јавних
саобраћајних површина и њихово чување,
96.03 - делатност зоохигијене

Оснивач, или орган кога Оснивач овласти, може да повери Предузећу обављање послова од
општег интереса и на територији града Панчева.
Предузеће може, без уписа у регистар, да врши и друге делатности које служе обављању
делатности од општег инетереса, уколико за те делатности испуњавају услове предвиђене законом.
Предузеће може да промени своју делатност (допуни, прошири или смањи) ако се за то испуне
услови предвиђени законом и  актом о оснивању Предузећа.
О промени делатности Предузећа, као и обављању других делатности које служе обављању
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.
Обављање делатности Предузећа, у складу са карактером процеса рада и условима рада,
организује се по технолошко-производним целинама – организационим деловима, који немају
својство правног лица и то:
1. Сектор правних, кадровских и општих
послова
 Служба правних послова
 Служба кадровских и општих послова
 Служба јавних набавки
2. Сектор економско – финансијских
послова
 Служба плана, анализе и маркетинга
 Служба комрцијалних послова
3. Сектор комуналних послова

 РЈ „Чистачи“
 РЈ „Изношење отпада“
 РЈ „Зоохигијена“
 РЈ „Паркинг сервис“
 РЈ „Одржавање – радионица“
4. Сектор за управљање отпадом и
заштиту животне средине
 РЈ „Стара депонија“
 РЈ „Нова депонија“
 РЈ „Екосировина“
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Секретарица директора –
коресподент

Сектор правних,
општих и кадровских

послова

Служба унутрашње контроле

Служба информатичке технологије
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Организациона структура ЈКП“Хигијена“Панчево
Чланови Надзорног одбора су:
1. Председница – Драгана Креко, дипл.правник - Именована Решењем Скупштине града

Панчева бр II-04-06-3/2017-7 од 29.09.2017.године
2. Члан – Васо Кркобабић, дипл.правник – Именован Решењем Скупштине града Панчева бр

II-04-06-3/2017-7 од 29.09.2017.године.
3. Члан из Предузећа - Зоран Радојковић,  дипломирани менаџер - Именован Решењем

Скупштине града Панчева бр II-04-06-3/2017-7 од 29.09.2017.године.
Пословодство предузећа чине:
 В.Д. Директор Стевановић Александар,  мастер инжењер грађевинарства
 Извршни директор сектора економско-финансијских послова Гора Гвозденовић, дипл.

еkoн.
 Извршни директор сектора комуналних послова Марко Ђукановић, дипл.екон.
 Извршни директор сектора правних, општих и кадровских послова Милан Бокшан, дипл.

правник

ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР НА НАЦИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ  НИВОУ
Републички оквир

1. Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
2. Стратегија управљања отпадом („Службени гласник РС“ бр. 29/2010)
3. Закон о заштити животне средине ( „Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009,

43/2011- одлука УС и 14/2016)
4. Закон о јавним предузећима ( „Службени гласник РС“ бр. 15/2016)
5. Закон о комуналним делатностима ( „Службени гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016)
6. Закон о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
7. Закон о раду ( „Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,

13/2017 – одлука УС)
8. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

( „Службени гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС)

9. Закон о заштити потрошача ( „Службени гласник РС“ бр. 62/2014 и 6/2016 и др. закон)
10. Закон о безбедности и здрављу на раду ( „Службени гласник РС“ бр. 101/2005 и 91/2015)
11. Закон о буџету Републике Србије за 2017 годину ( „Службени гласник РС“ бр. 99/2016)
12. Закон о буџетском систему ( „Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016)
13. Закона о ветеринарству („Сл.гласник РС“ бр. 91/2005, 30/2010 i 93/2012)
14. Закона о добробити животиња („Сл.гласник РС“ бр.41/2009)
15. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( „Сл. гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010,

101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015 – и др. закон и 9/2016 – одлука УС)
16. Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989 и 57/1989;

„Сл. лист СРЈ“ бр. 31/1993 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља)
17. Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005,

61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016 и
7/2017)

18. Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 62/2013)
19. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и

других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС“ бр. 116/2014)
20. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.

гласник РС” бр. 119/2012 и 68/2015)
21. Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивање услова радне

околине („Сл. Гласник РС“ бр. 94/2006 , 108/2006 , 114/2014 и 102/2015)
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22. Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији
Републике Србије ( „Службени гласник РС“ бр. 27/2015) са Анексом I („Службени гласник
РС“ бр. 36/2017)

23. Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр
93/2012)

24. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ( „Службени гласник РС“ бр. 36/2009)
25. Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за

одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу,
опремање и рад постојења за терички третман отпада, поступању са остатком након
спаљивања („Службени гласник РС“ бр. 102/2010 и 50/2012)

26. Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења
коришћења електичне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и
поступку управљању отпадом од електричних и електронских производа („Службени
гласник РС“ бр. 99/2010)

27. Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима („Службени гласник РС“
бр. 98/2010)

28. Правилник о условима и начину сакупљања, траспорта, складиштења и третмана отпада
који се користи као сек. сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“ бр.
98/2010)

29. Правилник о начину и поступку управљања отпадним флуоресцентним цевима које садрже
живу („Службени гласник РС“ бр. 97/2010)

30. Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за
његово попуњавање („Службени гласник РС“ бр. 95/2010 и 88/2015)

31. Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени
гласник РС“ бр. 92/2010)

32. Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се заснива систем
идентификације и означавања амбалажних материјала („Службени гласник РС“ бр.
70/2009)

33. Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима
(„Службени гласник РС“ бр. 86/2010)

34. Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Службени гласник РС“ бр.
104/2009 и 81/2010)

35. Правилник о условима и начуну управљања отпадним уљима („Службени гласник РС“ бр.
71/2010)

36. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“
бр. 56/2010)

37. Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање
(„Службени гласник РС“ бр. 114/2013)

38. Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за његово
попуњавање („Службени гласник РС“ бр. 114/2013)

39. Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Службени гласник РС“ бр.
75/2010)

40. Уредба о мерилима и условима за повраћај, ослобађање или смањење плаћања накнаде за
загађење животне средине („Службени гласник РС“ бр. 113/2005 и 24/2010)

41. Уредба о изменама уредбе о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнада за
загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања
накнада („Службени гласник РС“ бр. 113/2005, 06/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 и
91/2012)

42. Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине („Службени
гласник РС“ бр. 44/2016)

43. Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гл. РС“, бр. 92/2010);

Локални оквир



4

1. Статут јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево са изменом („Службени лист
града Панчева“ бр. 39/2016, 9/17 и 11/17 – пречишћен текст)

2. Одлука о одржавању чистоће и управљању отпадом („Службени лист града Панчева“ бр.
6/2014 и 38/2016)

3. Одлука о усклађивању одлуке о задржавању права и обавеза оснивача над јавним
комуналним предузећима која су настала поделом јавног комуналног предузећа „Стандард“
Панчево са Законом о јавним предузећима (“Службени лист града Панчева” број 29/16, 2/17
и 6/17)

4. Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ бр. 15/2015)

5. Одлука о уређењу саобраћаја на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“
бр. 38/2016)

6. Одлука о локалним комуналним таксама („Службени лист града Панчева“ бр. 2/2014 –
пречишћен текст, 6/2014, 29/2014, 4/2015, 38/2015, 14/2016, 32/2016, 38/2016 и 2/17)

7. Одлука о држању домаћих животина на територији града Панчева ( „Службени лист града
Панчева“ бр. 21/2010, 6/2014 и 38/2016 и Сл.гласник РС“ бр.38/2017 – одлука УС)

8. Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима (
„Сл.лист града Панчева“бр.18/13)

9. Одлука о одређивању локација за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења
објеката на територији града Панчева („Сл.лист град Панчева“  бр. 21/2010 и 6/2014)

10. Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака од 26.10.2011. године,
бр. II-04-06-41/2011

11. Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке бр. 3395 од 14.06.2016. године
12.Локални план управљања отпадом за Град Панчево Регионални план управљања отпадом за

регион Панчево - Опово (документ ФТН НС, 2011.)
13. Правилник о солидарној помоћи бр.725 од 20.02.2017.и 2536 од 26.05.2017. – пречишћен

текст
14. Акт о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја ЈКП

„Хигијена“ Панчево бр.915 од 01.03.2017.године
15. Правилник о печатима и штамбиљима 2875 од 16.06.2017.године.

Стратегија града
Стратегија развоја града Панчева 2014.-2020. усвојена на седници Скупштине града Панчева
одржаној 24.октобра 2014.године.

Друга релевантна стратешка документа
1. Закон о потврђивању Базелске конвенције о контроли прекограничног кретања опасних

отпада и њиховом одлагању ( „Службени лист СРЈ – међународни уговори бр. 2/1999)

План заштите од удеса депоније неопасног отпада „Нова депонија“ на локацији у Панчеву
1. Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/2009 и 20/2015)
2. Закон о водама (“Службени гласник РС” бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016)
3. Закон о транспорту опасног терета („Службени гласник РС“, бр. 88/2010 и 104/2016 – др.

закон)
4. Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија

(„Службени лист СФРЈ“, бр. 24/1987)
5. Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености

једноставних посуда под притиском („Службени гласник РС”, бр. 87/2011)
6. Правилник о покретној опреми под притиском („Службени гласник РС”, бр. 30/2014)
7. Класификација експлозивних гасова и пара (СРПС НС.8.003)
8. Карактеристике опасних запаљивих гасова, течности и испарљивих чврстих супстанци

(СРПС З.Ц0.010)
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9. Класификација материја и робе према понашању у пожару (СРПС З.Ц0.005)

План вршења мониторинга рада депоније неопасног отпада у Панчеву на локацији „Нова
депонија“
1. Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену

ризика  од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма (Сл.
гласник РС, бр. 88/2010);

2. Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања,
као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ("Сл. гласник РС", бр.
91/2010, 10/2013 и 98/2016)

3. Уредба о одлагању отпада на депоније (Сл. гласник РС, бр. 92/2010)
4. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл. гласник РС, бр.

56/2010)
5. Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за

његово попуњавање (Сл. гласник РС, бр. 95/2010 и 88/2015)
6. Закон о заштити ваздуха (Сл. гласник РС, бр. 36/2009 и 10/2013)
7. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних

извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“, бр. 111/2015)
8. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гласник РС, бр,

11/2010, 75/2010 и 63/2013)
9. Закон о заштити од буке у животној средини (Сл. гласник РС, бр. 36/2009 и 88/2010)
10. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора

буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“ број
75/2010)

11. Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму мерења буке (Сл. гласник РС, број
72/2010)

12. Закон о заштити земљишта (Сл. гласник РС, бр. 112/2015)
13. Закон о водама (Сл. гласник РС, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016)
14. Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за

њихово достизање (Сл. гласник РС, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016)
15. Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које

загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС, бр. 24/2014)
16. Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним

водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС, бр. 50/2012)
17. Уредба о класификацији вода (Сл. гласник СРС, бр. 5/1968)
18. Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних

вода и садржини извештаја о извршеним мерењима (Сл. гласник РС, бр. 33/2016)
19. Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и

параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (Сл. гласник РС, бр.
74/2011)

20. Правилник о референтним условима за типове површинских вода (Сл. гласник РС, бр.
67/2011)

21. Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за
наводњавање и методама њиховог испитивања (Сл. гласник СРС, бр. 23/1994)

22. Правилник о опасним материјама у водама (Сл. гласник СРС, бр. 31/1982)
23. Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности (Сл. гласник РС, бр. 88/2010)
24. Закон о званичној статистици (Сл. гласник РС, бр. 104/2009).

Извештај о најбољим доступним техникама, План мера за усаглашавање депоније неопасног
отпада у Панчеву на локацији „Нова депонија“ и План мера за ефикасно коришћење енергије
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постројење за управљање отпадом депоније неопасног отпада „Нова Депонија“ на локацији у
Панчеву

2. Регионални план управљања отпадом за регион Панчево - Опово (документ ФТН НС,
2011.)

3. Final Draft BAT Guidance Note on Best Available Techniques for the Waste Sector: Landfill
Activities, Environmental Protection Agency, Ireland; December 2011;

4. How to comply with your environmental permit: Additional guidance for:Landfill (EPR 5.02), UK
Environment Agency; February 2009;

5. EPA Guidance Note for Noise: Licence Applications, Surveys and Assessments in Relation to
Scheduled Activities (NG4);January 2016;

6. European Commission Integrated Pollution and Prevention Control Reference Document on Best
Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems
in the Chemical Sector; 2003;

7. European Commission Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document
on the General Principles of Monitoring; 2016.

Поред ових најзначајнијих Закона и прописа Предузеће примењује и све остале прописе из
рачуноводства, права, финансија, радних односа, уз истовремену примену правилника и других
аката унутар Предузећа.
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I СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
1. Извештај о раду РЈ „Изношење отпада“

РЈ „Изношење отпада“ обавља делатност пружања услуге сакупљања и одвожења кућног
комуналног отпада свим категоријама корисника у граду и насељеним местима према градској
Одлуци о одржавању чистоће и управљању отпадом.
Покриће трошкова за редовне услуге сакупљања и одвожења чврстог комуналног отпада се врши
из прихода оствареног на бази месечног фактурисања свим корисницима ове услуге.
Додатни извори прихода РЈ „Изношење отпада“ представљају пружање ванредних услуга према
захтеву корисника услуга у складу са ценовником за ванредне услуге или у складу са потписаним
уговором.

Изношење отпада према корисницима услуга организовано се обавља на неколико начина:
 Пражњење посуда за мешовити отпад од 1,1м3

 Пражњење посуда од 80 лит. до 120 лит. и одношење ђакова за мешовити отпад
 Пражњење посуда за отпад од 5м3

 Пражњење посуда за селективно одлагање отпада од 1,1м3

 Сакупљање расутог отпада око посуда и уклањање дивљих депонија

Пражњење посуда за мешовити отпад од 1,1м3 oрганизовано је свакодневно 365 дана у години
радом у првој и другој смени. Пружање услуге на овај начин врши се углавном у блоковским
насељима у граду као и у привреди на територији града. Мањи број посуда од 1,1м3 налазе се у
насељеним местима Старчево и Долово где се обавља услуга одношења отпада. Због тоталног
уништења и дотрајалости посуда на терену и немогућности њихове замене тренутно је смањен
број посуда на одређеним локацијама. Због одлагања грађевинског отпада у контејнере, горења
контејнера и мањим делом због грешки радника при пражњењу са терена је повучено и дато за
отпис у току 2016 год.и 2017год.преко 200 контејнера металних и преко 120 контејнера ПВЦ  који
нису за даљу употребу. У току 2017 год. изгорело је и предато осигуравајућем друштву на наплату
штете 21 ПВЦ контејнер. Један од већих проблема пружања услуге овог типа је недостатак посуда
у зградама које су изграђене у задњих 10 година где инвеститори нису, у складу са законом,
обезбедили контејнере као и место за њих. Проблеми овог типа највише се виде у насељу Нова
Миса и Маргита. Други проблем се јавио са преузимањем насељеног места Долово  где су
неплански постављени контејнери и у врло лошем стању су тако да 80% није за употребу.

Пражњење посуда за мешовити отпад од 80 лит. до 120 лит. вршено је по плану и редовном
распореду једном недељно. Услуга изношења кућног отпада у току 2017. године вршена је у граду
Панчеву и насељеном месту Старчево и Долово. Један од већих проблема у зимском периоду су
велике количине пепела (по возилу и преко 60% по тури) када долази до честих застоја
аутосмећара који нису предвиђени за оволику количину пепела. Такође присутан проблем су,
приликом ручног пражњења канти од ПВЦ, честа оштећења истих, а нисмо у могућности да их
заменимо.

Пражњење посуда за селективно одлагање отпада од 1,1м3 у току 2017 године вршено је
аутосмећарима за мешовити отпад и одвожено на депоновање као мешовити отпад (контејнери на
јавним местима). Разлог оваквог начина рада јесте крађа сировина из контејнера и бацање отпада
којем није место у овом типу контејнера. Контејнере за селективно одлагање пражњени су
минимално једном недељно.
На свим овим пословима ради се специјалним возилима аутосмећарима. У току 2017 год. РЈ
„Изношење отпада“ располагала је са 11 возила овог типа, али у просеку исправно је било 7 до 8
возила. Са почетком рада нове депоније почело се са одвозом комуналног отпада са
аутосмећарима свакодневно у две смене у току целе 2017 год. До смањења расположивих
аутосмећара у односу на 2016 год. дошло је куповином два возила на цнг почетком 2017 год.
и постепеним избацивањем старијих возила из употребе ( ФАП произведени од 1981. до 1997.
год. – укупно 6 возила).
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Пражњење посуда од 5м3 врши се свакодневно 365 дана у години радећи у првој и другој смени.
Пражњење овог вида контејнера врши се возилима аутоподизач и „грајфер“ углавном у привреди
града Панчева. Тренутно на територији града има 190 контејнера од 5м3. Од почетка рада нове
депоније почело се са пражњењем контејнера возилом „грајфер“ запремине сандука од 20м3.
Резултати рада показали су се одлични јер ово возило током једне смене може да испразни и до 12
контејнера (у зависности од врсте отпада) са одвозом на нову депонију, што би аутоподизачем
требало два дана са одвозом на стару депонију. На овај начин смањени су трошкови и време
потребно за обављање посла и пружања услуга по захтеву корисника. У току 2017 год. због
неисправности возила просечно се радило са два аутоподизаћа у првој смени и једним возилом у
другој смени. Због недостатка контејнера од 5м3 на многим местима (зеленим острвима) нису ни
постављени или су повучени као оштећени контејнери и нису замењени.

1. У току 2017 год. настављено је на уређењу стајалишта за контејнере у деловима града где су се
стварале дивље депоније око контејнера. Места која су уређена постављени су нови контејнери од 1,1м3

за мешовити и рециклабилни отпад . Ова места су названа „зелена острва“ и омогућавају грађанима да
одлажу све врсте отпада на предвиђено место а не свуда по граду. Осим осам уређених места током
2016.год. (Стрелиште, ул. Боре Станковића, кат.парцела бр.16086 К.О. Панчево; Стрелиште,
угао ул. Прешернове и 7 Јула, кат.пар.бр.6742/240 К.О. Панчево; Стрелиште, угао ул. Михајла
Петровића Аласа и Стевана Сремца, уз ул. Стевана Сремца на кат.парцели бр.16159 К.О.
Панчево; Стрелиште, угао Јоакима Вујића и Стевана Сремца; Зеленгора, ул. Максима Горког,
кат.парцела бр. 6297/1 К.О. Панчево; Котеж 2, угао ул. Иве Курјачког и Војвођанског булевара;
Миса код Давида и Миса код обданишта)

у 2017. је изграђено још једанаест и то на следећим локацијама:
 Насеље Тесла, угао Ул. Проте Матије Ненадовића и Миливоја Блазнавца, кат.парцела

бр.4777/3 К.О. Панчево
 Насеље Тесла, угао Ул. Аксентија Максимовића и Јована Гавриловића, кат.пар.бр.2488/4

К.О. Панчево
 Насеље Тесла, Ул. Илије Гарашанина, кат. парцела бр. 8056/3 К.О. Панчево
 Жарка Зрењанина код броја 58, на кат. парцели бр. 6074/2 К.О. Панчево
 Насеље Маргита, Ул. Димитрија Туцовића, испред старог млина, на кат. парцели бр.1226/5

К.О. Панчево
 Насеље Котеж 1, Ул. Браће Јовановића бр.102, на кат.парцели бр.2013 К.О.
Панчево
 Центар града код „Америчких зграда“, Ул. Браће Јовановића бр.33, на кат. парцели
4046 К.О. Панчево
 Насеље Тип Станко, Ул. Краљевића Марка, кат.парцела бр. 6310 К.О. Панчево
 Насеље Содара, Ул. Милорада Бате Михаиловића, код броја 2, на кат. парцели
бр.5920/17 К.О. Панчево
 Насеље Стрелиште, угао Ул. Вељка Петровића и Ђуре Даничића, на кат. парцели бр.

16045/2 К.О. Панчево
 Кеј Радоја Дакића, на кат. парцели 8106/40 К.О. Панчево, у близини објекта „Ратар“

Проблеми који се јављају на три зелена острва је одлагање великих количина отпада у контејнер
од 5м3 и око њега и ако се празне два пута дневно. Позитивни аспекти су да се смањило расипање
отпада по насељима пошто је постављена жица око сваког стајалишта, али постоје и негативни јер
је омогућено појединим фирмама или лицима да одлажу свој или туђи отпад (склопљен посао) а да
немају своје посуде за отпад и не одвозе га на депонију. Због већих количина отпада принуђени
смо на ангажовање „грајфера“ када нам то дозвољава број возача и редовни послови.

Сакупљање отпада око посуда, санирање дивљих депонија и услугу трећим лицима РЈ врши
са механизацијом са којом располаже и то:
- 3 отворена камиона кипера носивости 10т
- Утоваривач ОК запремина кашике 0,8м3

- Утоваривач УЛТ 220 запремина кашике 3м3 (машину користи углавном Н.Депонија)
- Утоваривач КОМАТСУ запремина кашике 0,8м3
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- Утоваривач JCB запремина кашике 1м3

- Камион са утоварном руком (грајфер)
- 3 камина са роло-контејнерима „грајфер“  носивост 12т

У току 2017 године ова возила била су ангажована на одржавању чистоће око посуда за одлагање
отпада, по налогу инспекције ради уклањања дивљих депонија и услугу трећим лицима по
ценовнику за ванредне услуге или уговору.
Горе наведена механизација у току зиме анагажована је на чишћењу и одвожењу снега у граду
Панчеву као и чишћењу снега око контејнера због њиховог пражњења и прилаза грађана до истих
ради одлагања отпада.
Поред свих горе наведених послова механизација РЈ „Изношења отпада“ ангажована је и за
потребе других РЈ као техничка  подршка. Највише ангажовања је према РЈ „Екосировина“, РЈ
„Зоохигијена“, РЈ „Стара депонија“ и РЈ „Нова депонија“.
У 2017год. на Нову депонију (аутосмећарима и камионима са роло контејнерима) превезено је
3.274 тура т.ј. 24.552 тона отпада, док је на стару депонију отишло oко 4.000 тура (отв.камион,
мали „грајфер“ и аутоподизач). У току 2017 год. РЈ имала је преко 4.000 излазака са возилима и
радним машинама којим располаже. До знатног увећања у пређеним километрима и потрошеном
гориву дошло је код аутосмећара. Смањена је потрошња дизела а повећана потрошња ЦНГ пошто
су уведена два аутосмећара на одвожењу отпада који су купљени 2017 год.
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2. Извештај о раду РЈ. „Чишћење“

Да би се одржавала чистoћа на јавним површинама погон је обављао следеће послове: ручно
чишћење јавних површина, машинско чишћење јавних површина, прање јавних површина,
стругање ивичњака, чишћење јавних површина од снежних падавина, рад по налогу комуналне
инспекције и ванредне послове.

Сви послови се обављају у складу са обимом и динамиком по улицама како је планирано
Програмом пословања за 2017.год са финансијским планом  (четврта измена).

Рад по налогу комуналне инспекције РЈ „Чистачи“ уз свој редован план рада обавља послове и
по налогу комуналне инспекције. Ту спада уклањање: грађевинског материјала, монтажних
објеката, затрпавање канала, јама као и рушење  објеката, уклањање дивљих депонија итд.

Пролећна и јесења акција одношења  кабастог смећа У 2017. години акција је рађена у Априлу
и Октобру месецу.

Чишћење Обале Тамиша и Беле стене. Чишћење обале Тамиша врши се по потреби, а обавезно
једном месечно на простору од моста до Бродоремонта. Одношење смећа чамцем са излетишта
Бела стена обавља се од маја до октобра месеца.

Ванредни послови. У ове послове спадају активности на чишћењу одређених простора пре и
после одржавања спортских, културних и других манифестација, на захтев полиције или грађана.
Покриће трошкова ове РЈ врши се из Буџета града.

У 2017.год. је ручно очишћено 72.324.500 м2, машински  19.619.023 м2 и опрано је  7.898.000
м2.

3. Извештај о раду Служба „Зоохигијена“

Служба ,,Зоохигијена'' је током 2017.год пружала редовне услуге хватања и хуманог
збрињавање паса и мачака луталица са површина јавне намене, као и уклањање анималног
отпада са површина јавне намене и то све у складу са Програмом пословања на који је
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сагласност дала Скупштина града. Служба „Зоохигијене“ своје услуге je у 2017.год пружала
правним и физичким  лицима у складу са ценовником услуга.
Ухваћеним  животињама које су смештене у прихватилишту, вршило се лечење и тријажа од
стране овлашћене ветеринарске установе са којом ЈКП,,Хигијена'' има склопљен уговор (по
спроведеној јавној набавци).
Здраве животиње су лечене, стерилисане, вакцинисане, микрочиповане и у складу са
позитивним законским прописима враћене на станишта  где су пронађена. У сарадњи са
љубитељима животиња настављала се брига о њима која се огледа у обезбеђењу смештаја
(кућица) и обезбеђивања хране за те животиње. Уколико су пси и мачке били стари,
неизлечиво болесни и није постојала могућност социјализације тј удомљавања, у складу са
законском обавезом вршила се еутаназија од стране овлашћене ветеринарске установе.
Служба ,,Зоохигијена'' је своје услуге пружала на територији Града Панчева и насељених
места Старчево, Омољица, Иваново, Банатски Брестовац, Глогоњ, Јабука, Качарево и Долово.
За услугу уклањања анималног отпада са јавних површина служба ,,Зоохигијена'' је имала 365
дана у години дежурне екипе. Сем са јавних површина, пружање услуге уклањање анималног
отпада ситних животиња као и крупних животиња из пољопривредних домаћинстава,  вршило
се по важећем ценовнику услуга.
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4. Извештај о раду службе „Паркинг сервис“

 смс4паркинг за 2017 годину
Паркинг Сервис ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево тренутно обухвата  2.075 паркинг места на којима се
врши наплата и то у првој зони (црвена) 732, у другој зони (жута) 398 и у трећој (зелена) 945.

У оквиру зонираног дела такође се налази  75 паркинг места за особе са инвалидитетом, која се
налазе на 21 локацији испред свих важнијих објеката. Зонирани део обухвата 36 улица у којима је
дефинисан режим паркирања, мада се у неким не врши контрола и наплата, док се паркинг
простор не приведе намени. У децембру месецу 2012 године, по препоруци државних буџетских
ревизора, започете су измене у Одлуци града о уређењу мирујућег саобраћаја, у смислу да се више
не врши наплата услуге паркирања, већ наплате комуналне таксе за паркирање, и то у име и за
рачун града Панчева. У том смислу извршена је измена Одлуке о уређењу мирујућег саобраћаја и
одлуке о локалним комуналним таксама ( сл. Лист града Панчева број 38 од 28.12.2013) која је
почела са применом од 01.07.2013 године од када се комплетан приход по овом основу уплаћује на
рачун буџета града Панчева. Одлуком града Панчева о уређењу саобраћаја (сл. Лист бр 19/17)
паркинг сервис од 01.11.2017. за услугу паркирања наплаћује комуналну услугу, те постоји
обавеза и обрачуна ПДВ-а. У оквиру редовних акивности је Јуна и Октобра месеца вршено
обнављање хоризонталне сигнализације паркиралишта. Покриће трошкова ове РЈ вршило се
наплатом услуга граду Панчеву, а од 01.11.2017. директно корисницима услуга.
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 „Робна пијаца“- „Багремар I“ и „Багремар II“

На затвореном паркиралишту код робне пијаце Аеродром се од јануара закључно са октобром за
паркирање наплаћивала комунална такса. Променом одлуке о уређењу саобраћаја на територији
Панчева, од новембра се корисницима наплаћује комунална услуга.
На робној пијаци се налазе два паркинг простора којима управља ЈКП“ХИГИЈЕНА“ Панчево и то
у улици Светозара Шемића Багремар II, који обухвата 400 паркинг места и Багремар I, који
обухвата 230 паркинг места.
Паркинг простор се наплаћује путем ручне продаје паркинг тикета који се израђују у шест боја за
обе врсте возила. Уведена је и књиговодствена дневна контрола по серијском броју, истребовних и
продатих паркинг карата.

Нелегална наплата паркирања у Улици Светозара Шемића (у непосредној близини робне пијаце)
значајно утиче на мањи прилив новчаних средстава од услуга паркирања. Недовољним или
никаквим активностима комуналне инспекције и полиције на сузбијању нелегалне наплате
паркирања ЈКП“Хигијена“ „изгуби“ и до 200.000дин месечно тј преко 2 милиона динара
годиишње. Сем мањег прихода овог јавног предузећа проблем је и немогућност увођења реда у
саобраћају као и у уништавању путева и зелених површина у тој улици. Обзиром да је значајно
смањен закуп тезги на робној пијаци (постоји трећина празних тезги - око 1000 ) самим тим је
смањен и обим трговине на пијаци, а последично и пад прихода по основу наплате услуге
паркирања.
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 Служба „Паук“ за одвожење нeпрописно паркираних возила

Служба за уклањање возила је радила са два специјална возила (паука) и то :
- Возило марке „IVECO“ EURO CARGO,  које се користи при раду са саобраћајном полицијом док
се на интервенције са комуналном инспекцијом одлазило по позиву инспектора .
- Возило марке „IVECO“ ,  почетком 2015 године се десио квар турбине услед кога је оштећен
мотор возила и ичекује се поправка возила.
Возило марке „ТУРБО ЗЕТА“ се укључује по потреби, тј када је возило у квару или сервису, тако
да служба несметано функциоиише.

Обим рада по месецима
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II СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
1. Извештај о раду РЈ „Стара депонија“

Радна јединица “Стара депонија” у улици Димитрија Туцовића 135, обавља послове одржавања простора
такозваног „уређеног сметлишта“ на којој се отпад из Панчева одлагао од шездесетих година прошлог века.
Пуштањем у рад Нове санитарне депоније овај простор се затвара за пријем и одлагање отпада. Због
организационих проблема у 2016. И 2017.години још увек се врши одлагање одређене количине отпада и
то искључиво из комуналних возила која је неекономично упућивати на Нову депонију - аутоподизачи,
комунална возила мале запремине која превозе отпад сакупљен са јавних површина- те се на овој локацији
депонује отпад из сопствене делатности као и од трећих лица (физичких и правних) прикупљен на
територији града Панчева и приградских Месних заједница Скробара, Стари Тамиш, Старчево и
Долово. (од 21.10.2015. године, аутосмећари комунални чврсти отпад из канти и контејнера одвозе
на „Нову депонију” на Доловачком путу)
До одређивања локације за депонију инертног отпада од стране локалне самоуправе, дозвољено је
одлагање дела грађевинског отпада на „Стару депонију“.
РЈ “Стара депонија” ради сваког дана у години и то радним данима у две смене, прва: од 07 – 15
часова(зимско време) односно од 06 -14часова (летње време) и друга: 14 – 22часова. Викендом и у
време државних и верских празника рад се обавља само у преподневној смени. У случају
ванредних ситуација, обезбеђује се даноноћно дежурство.
Због одговарајуће локације на територији насељеног места Панчево, као и постојања
асфалтираног платоа са тврдом подлогом на улазу у Стару депонију, наведени простор се
припрема за претовар отпада (мобилна сакупљачка - претоварна станица), на којем ће се отпад из
малих комуналних возила (запремине 5 до 10м3) пребацивати у приколице веће запремине (25 и
више м3) којим ће се комунални отпад превозити на санитарну Нову депонију.
Евиденција и контрола отпада који се довози на простор РЈ „Стара депонија“ се врши свакодневно
за сав отпад који довозе трећа лица, ауто-подизачи, камиони "заставице" и чистилице предузећа.
На депонији су одређене зоне за контролисано одлагање појединих категорија отпада (равно
стакло, биоразградиви отпад, третиран медицински отпад и др.), а како је локација Старе депоније
и депонија инертног отпада одлажу се и грађевински материјали, осим крупних бетонских комада
и стубова са арматуром.
Током 2017. године у РЈ “Стара депонија” вршена су редовна квартална мерења (фебруар, мај,
август и новембар) узорака од 500 кг отпада из различитих зона становања (колективно,
индивидуално и сеоско) и одређивање просечног удела појединих компонената отпада, за потребе
достављања података Министарству пољоприврее и заштите животне средине. Такође су 7 дана
мерене количине отпада који се депонује и на Старој и на Новој депонији.

Упоредни преглед количине отпада депонованог на старој депонији у 2016. и 2017.год

Ред.
Бр.

Опис
корисника

Количине отпада депоноване у 2016.год Количине отпада депоноване у 2017.год
Индекс
(14:8)Биљни

отпад
Мешани
комун.

Грађ.
отпад

Медицин.
отпад Стакло Укупно

у м2
Биљни
отпад

Мешани
комун.

Грађ.
отпад

Медиц.
отпад Стакло Укупно

у м2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Јануар
1 Количине 0 2.769 228 40 5 3.042 0 2.303 575 60 24 2.962 97,37

2
% Учешћа у
укуп. кол.
отпада

0,00 91,03 7,50 1,31 0,16 100,00 0,00 77,75 19,41 2,03 0,81 100,00

II Фебруар
1 Количине 0 2.956 493 65 16 3.529 1 2.935 1.870 60 52 4.918 139,35

2
% Учешћа у
укуп. кол.
отпада

0,00 83,76 13,96 1,84 0,44 100,00 0,02 59,68 38,03 1,22 1,05 100,00

III Март
1 Количине 1 3.301 929 50 20 4.301 38 3.989 1.329 70 0 5.426 126,16
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2
% Учешћа у
укуп. кол.
отпада

0,02 76,75 21,60 1,16 0,47 100,00 0,70 73,52 24,49 1,29 0,00 100,00

IV Април
1 Количине 16 3.492 867 65 37 4.477 6 2.634 575 60 0 3.275 73,14

2
% Учешћа
у укуп. кол.
отпада

0,36 78,00 19,37 965,00 0,83 100,00 0,18 80,42 17,56 1,83 0,00 100,00

V Мај
1 Количине 2 2.795 1.239 60 5 4.100 5 3.378 1.913 70 15 5.381 131,26

2
% Учешћа
у укуп. кол.
отпада

0,04 68,17 30,21 1,46 0,12 100,00 0,09 62,78 35,55 1,30 0,28 100,00

VI Јун
1 Количине 6 3.402 1.808 65 5 5.286 30 3.012 1.189 60 10 4.301 81,36

2
% Учешћа
у укуп. кол.
отпада

0,11 64,36 34,21 1,23 0,09 100,00 0,70 70,04 27,64 1,40 0,23 100,00

VII Јул
1 Количине 67 3.363 1.696 65 33 5.224 47 2.678 3.160 65 39 5.989 114,64

2
% Учешћа
у укуп. кол.
отпада

1,28 64,38 32,47 1,24 0,63 100,00 0,78 44,72 52,76 1,09 0,65 100,00

VIII Август
1 Количине 7 3.266 1.759 70 30 5.132 0 2.932 108 65 24 3.129 60,96

2
% Учешћа
у укуп. кол.
отпада

0,14 63,64 34,28 1,36 0,58 100,00 0,00 93,72 3,44 2,08 0,77 100,00

IX Септембар
1 Количине 18 3.694 2.111 65 20 5.908 1 3.494 924 65 1 4.485 75,91

2
% Учешћа
у укуп. кол.
отпада

0,30 62,53 35,73 1,10 0,34 100,00 0,02 77,90 20,60 1,45 0,02 100,00

X Октобар
1 Количине 124 3.784 1.231 64 27 5.230 80 3.950 1.152 65 50 5.297 101,28

2
% Учешћа
у укуп. кол.
отпада

2,37 72,35 23,54 1,22 0,52 100,00 1,51 74,57 21,75 1,23 0,94 100,00

XI Новембар
1 Количине 93 4.111 1.200 65 16 5.485 237 3.148 761 65 2 4.213 76,81

2
% Учешћа
у укуп. кол.
отпада

1,70 74,95 21,88 1,19 0,29 100,00 5,63 74,72 18,06 1,54 0,05 100,00

XII Децембар
1 Количине 27 3.561 908 65 8 4.569 67 2.678 1.007 65 1 3.818 83,57

2
% Учешћа
у укуп. кол.
отпада

0,59 77,94 19,88 1,42 0,18 100,00 1,75 70,14 26,38 1,70 0,03 100,00

УКУПНО

1 Количине
у м3 361 40.493 14.468 739 222 56.282 512 37.131 14.562 770 218 53.192 94,51

1 Количине
у т 72 20.246 15.915 296 266 36.795 102 18.565 17.437 308 261 36.674

2
% Учешћа
у укуп. кол.
отпада

0,20 55,03 43,25 0,80 0,72 100,00 0,28 50,62 47,55 0,84 0,71 100,00

*Напомена: Због процењених количина  одложенног отпада у м3 и прерачуна у тоне, тежина у
тонама наведена у табели  се у извештајима о количинама отпада умањује за 20 % због одређивања
што реалнијих количина одложеног отпада.
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Стара градска депонија или такозвано уређено градско сметлиште у Панчеву заузима простор од
13.5 ха и експлоатише се више од 50 година. Досадашњим радом испуњене су скоро све депресије
на терену и подигнут комплетан ниво за око 3 м. Извршено је покривање тела депоније земљом и
постављени су биотрнови за отплињавање метана и других депонијских гасова.
Како је Нова санитарна депонија на доловачком путу почела са радом крајем 2015. године, сви
аутосмећари транспортују комунални чврсти отпад на Нову депонију, као и „грајфери“ који празне
отворене контејнере запремине 5 м3 и чисте дивње депоније на територији града. Међутим, како у
привреди има затворених контејнере, затим у РЈ „Чистачи“ раде мали отворени камиони
„заставице“ и чистилица, због организационих, временских и трошковних ограничења,
настављено је са депоновањем отпада у наредном слоју висине пар метара, у централном делу
депоније, при чему су одређене локације на које се посебно одлаже равно стакло, био-отпад,
третирани медицински отппад, кабасти отпад, инертан отпад, комунални, као и неопасан
индустријски отпад. Стара депонија је и даље једина званична локација на територији града за
депонију инертног отпада  за одлагање шута, камена, опеке и ломљеног асфалта – бетона тј.
грађевинског отпада. Од 17.09.2013. године, одлуком надлежних у ЈКП “Хигијена” на основу
радног налога инспектора за ЗЖС третирани медицински отпад се депонује на посебан начин, на
одређеном месту и одмах се прекрива инертним материјалом.
Услед  подизања висинских кота, оштећен, затрпан и ван функције остао је део биотрнова. Већи
део тела депоније је плански покривен инертним материјалом, земљом од ископа и ситним шутом.
Депоновање земље се не фактурише трећим лицима Одлуком Управног одбора бр. 2324 од
17.06.2011. године. На овај начин су на депонију приспеле велике количине квалитетног
материјала за изградњу приступних путева до тела депоније, ојачање платоа за окретање возила и
прекривање отпада.
Рационалном и планском организацијом депоновања, уз повећано учешће одвајања и рециклаже
појединих компонената комуналног отпада, век експлоатације Старе градске депоније истиче и
хитно је потребно приступити набавци и постављању мобилне сакупљачке станице за претовар
отпада, као и изради Пројекта затварања,  санације и рекултивације Старе депоније, као и
реализацији истог.
И у 2017. години, осим текућег одржавања, било је великих радова на одржавању интерне
инфрастуктуре тј пута на депонији (извршено је насипање неколико стотина метара приступног
пута ка телу депоније чврстим материјалом тј.грађевинским отпадом), као и попуњавања рупа и
неравнина које настају експлоатацијом путева чврстим материјалом, као и насипање и равнања
терена у продужетку радног платоа на улазу у РЈ „Стара депонија“ како би се  повећале површине
на којима се може одлагати она врста кабастог отпада која се може рециклирати. Велики проблеми
у функционисању су настајали због кварова радних машина, те се дужи период током године
радило без булдожера и багера. Уведене су процедуре поступања руковаоца и контроле рада на
Старој депонији.

2. Извештај о раду РЈ „Нова депонија“

Радна јединица „Нова депонија“ обавља делатност депоновања комуналног чврстог отпада,
праћење рада система за пречишћавање процедних вода, одржавања зелених површина и контролу
издвајања секундарних сировина из комуналног отпада.
Рдно време је у две смене радним данима и у једној смени викендом.
Посао обавља укупно 14 радника (1 шеф, 3 стручна сарадника, 2 вагара, 1 контролор отпада и
возач ситне механизације, 1 возач камиона, 3 руковаоца радних машина, као и 3 радника на
одржавању и перача).
Транспорт радника врши се путничким возилима (Рено кангу и Рено трафик), превоз материјала
теретним возилом (Рено кангу), радови на телу депоније радним машинама ( компактор Бомаг и
утоваривач УЛТ), утовар и пренос земње за прекривку (утоваривач УЛТ, комбинована машина
ЈЦБ, отворени камиони ТАМ и ФАП), поливање садница и гашење пожара поливачем ФАП,
остали послови трактором ИМР, ручном косачицом, култиватором и тримером).
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Редовно се врши мониторинг вода (процедних, површинских, пијаће, септичке јаме), ваздуха
и земљишта (по уговору са Заводом за јавно здравље Београд) и интерним контролама у нашој
лабораторији.

Померане су саобраћајнице од талпи и направљен нови велики плато н ацентралном делу
тела депоније. Прекривање отпада инертном прекривком (земља са позајмишта) се обавља
парцијално и кад временски услови дозвољавају.

Редовно се одржава 30ха зелених површина и 2700м ветрозаштитног појаса.   Потребно је
набавити још 320 четинара и 380 комада лишћара за комплетирање целог ветрозаштитног појаса
по пројекту. Такође потребно је набавити самоходну косачицу за траву како би успешно и
правовремено одржавали све зелене површине.

Од јануара месеца почело је коришћење цистерне од 900 литара за нафту и од 50 литара за
бензин. Фирма „Финет“ ДОО је извршила замену кугластих вентила и уградила компензаторе на
цеви у хидрофорској сали, како би елиминисали учестала оштећења вентила. Уграђене су цеви за
рециркулацију воде назад на тело депоније. Одрађено редовно баждарење колске ваге.

За редовно функционисање радне јединице потребно је ангажовати још једног вагара,
поправити мешаче у таложној лагуни, изградити бочни и чеони бедем, надоградити биотрнове за
још 2,5 метра. Такође потребно је наћи решење за завршно пречишћавање процедне воде.
Повремено проблем са интернет конекцијом на локацији.

Преглед количина и процента учешћа отпада по локацијама и количине  и структуре издвојеног
рециклабилног материјала на Новој депонији у 2017.год

Ред.
Бр.

Опис
корисника

Довежен отпад на депонију Издвојене секундарне сировине
Укупно

депоновано
у 2017.годПанчево Старчево Долово Укупно

у t ПЕТ Папир ПЕ
фолија Лименке Тетрапак Укуп.

у т

%
учешћа

рециклаб.
мат. У ук.

отпаду

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

I Јануар
1 Количине 1.517 160 50 1.728 10,000 2,120 0,420 0,000 0,000 12,540 1.715
2 % Учешћа 87,83 9,28 2,89 100,00 79,74 16,91 3,35 0,00 0,00 100,00 0,73
3 бр тура 224 20 8 252
4 прос. Теж.  по

тури 6,77 8,02 6,24 6,86

II Фебруар
1 Количине 1.491 189 61 1.740 10,420 1,420 0,440 0,000 0,000 12,280 1.728
2 % Учешћа 85,67 10,85 3,48 100,00 84,85 11,56 3,58 0,00 0,00 100,00 0,71
3 бр тура 203 21 7 231
4 прос. Теж.  по

тури 7,35 8,99 8,64 7,53

III Март
1 Количине 1.855 206 81 2.142 8,320 2,480 0,820 0,000 0,000 11,620 2.130
2 % Учешћа 86,60 9,61 3,79 100,00 71,60 21,34 7,06 0,00 0,00 100,00 0,54
3 бр тура 247 23 12 282
4 прос. Теж.  по

тури 7,51 8,95 6,77 7,60

IV Април
1 Количине 1.679 156 89 1.924 8,400 1,100 0,440 0,000 0,000 9,940 1.914
2 % Учешћа 87,24 8,12 4,64 100,00 84,51 11,07 4,43 0,00 0,00 100,00 0,52
3 бр тура 231 20 12 263
4 прос. Теж.  по

тури 7,27 7,81 7,44 7,32

V Мај
1 Количине 1.953 157 108 2.217 8,260 1,320 0,000 0,000 0,000 9,580 2.208
2 % Учешћа 88,07 7,07 4,86 100,00 86,22 13,78 0,00 0,00 0,00 100,00 0,43
3 бр тура 254 20 16 290
4 прос. Теж.  по

тури 7,69 7,84 6,73 7,65
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VI Јун
1 Количине 1.776 185 62 2.023 9,760 2,260 0,000 0,000 0,000 12,020 2.011
2 % Учешћа 87,82 9,13 3,05 100,00 81,20 18,80 0,00 0,00 0,00 100,00 0,59
3 бр тура 241 24 11 276
4 прос. Теж.  по тури 7,37 7,69 5,61 7,33

VII Јул
1 Количине 1.981 150 76 2.207 9,780 1,500 0,460 0,000 0,000 11,740 2.195
2 % Учешћа 89,76 6,81 3,44 100,00 83,30 12,78 3,92 0,00 0,00 100,00 0,53
3 бр тура 240 19 12 271
4 прос. Теж.  по

тури 8,25 7,90 6,32 8,14

VIII Август
1 Количине 3.272 146 76 3.495 6,860 0,560 0,000 0,000 0,000 7,420 3.487
2 % Учешћа 93,62 4,19 2,19 100,00 92,45 7,55 0,00 0,00 0,00 100,00 0,21 #REF!

3 бр тура 409 18 14 441
4 прос. Теж.  по

тури 8,00 8,13 5,46 7,92

IX Септембар
1 Количине 1.760 124 65 1.950 1,480 0,360 0,600 0,140 0,000 2,580 1.947
2 % Учешћа 90,29 6,37 3,34 100,00 57,36 13,95 23,26 5,43 0,00 100,00 0,13
3 бр тура 218 15 9 242
4 прос.tеж. по

тури 8,08 8,28 7,24 8,06

X Октобар
1 Количине 1.989 146 85 2.220 0 0 0 0 0 0 2.220
2 % Учешћа 89,60 6,58 3,82 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 бр тура 258 16 11 285
4 прос. Теж.  по

тури 7,71 9,13 7,71 7,79

XI Новембар
1 Количине 1.931 205 96 2.231 0 0 0 0 0 0 2.231
2 % Учешћа 86,53 9,18 4,29 100,00 0,00
3 бр тура 270 25 12 307
4 прос. Теж.  по

тури 7,15 8,19 7,98 7,27

XII Децембар
1 Количине 1.808 153 71 2.032 0 0 0 0 0 0 2.032
2 % Учешћа 89,00 7,52 3,48 100,00

3 бр тура 269 19 10 298
4 прос. Теж.  по

тури 6,72 8,04 7,07 6,82

УКУПНО
1 Количине 23.011 1.977 919 25.907 73,280 13,120 3,180 0,140 0,000 89,720 25.818
2 % Учешћа 88,82 7,63 3,55 100,00 81,68 14,62 3,54 0,16 0,00 100,00 0,35
3 бр тура 3.064 240 134 3.438
4 прос. Теж.  по

тури 7,51 8,24 6,86 7,54

Током 2017. год. отпад се редовно мерио, контролисао и на одговарајући начин депоновао, тако
што се разастирао и сабијао на прописан начин, у дебљини слоја од 2.5 м, који се застире земљом.
У току 2017.год на депонију је довежено 25.907 тона отпада. Направљено је укупно 3.438 тура
специјалним возилима- аутосмећарима. Из града Панчева је са 3.064 тура (просечне тежине по
тури од 7,58 т) довежено 23.011 тона отпада што представља 88,82% укупно отпада који је у
2017.год довежен на депонију. Из Старчева је са 240 тура (просечна тежина по тури је 8,24т)
довежено на депонију 1.977 т отпада што је 7,63% укупно довеженог отпада. Из Долова је са 134
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туре ( просечна тежина по туру 6,86 т) довежено 919 тона отпада , што предтавља 3,55% укупно
довеженог отпада у 2017.год.
У 2017. год је издвојено 89,720 тона (2.749,84 м3) рециклабилног материјала (што чини 0,34%
укупно довеженог отпада) и за 51% је мање него у 2016.год када је издвојено 181,581 тону.
У издвојеном рециклабилном материјалу 13,12 тона или 81,68% чини ПЕТ, 13,12 тона или 14,62%
чини папир, 3,18 тона или 3.54% чини ПЕ фолија и 0,16% тј 0,14т чине лименке.
У 2017.год половином септембра је престало издвајање рециклабилног материјала из отпада на
Новој депонији и раскинут је уговор са Демократским удружењем рома.

3. Извештај о раду РЈ „Екосировина“
У периоду 01.01.2017.-30.09.2017. на нивоу града Панчева и локалних служби ЈКП „Хигијена“
планиран је и остварен низ активности са школама, уз едукацију и промоцију примарне селекције
амбалажног отпада.
У току је пројекат по основним и средњим школама у Панчеву „Сакупи и уштеди видећеш да
вреди“, у којем су ученици са својим професорима сакупљали и разврставали амбалажни отпад у
наменске посуде које су им дате на коришћење. Нови циклус за школску 2016/2017 годину
успешно је. Количине сакупљених рециклабилних материјала показале су успешност пројекта и
ангажованост ученика и професора.
У 2017. години истекао је уговор ( 24.03.2017.год.) са привредним друштвом за поступање са
амбалажним отпадом „Секопак“ д.о.о.
Уговор са “Демократско удружење Рома” је анексиран и прилагођен је потребама посла у односу
на квалитет материјала.
Склопљен је уговор 24.02.2017.год за – “Радови на центру за комунални отпад” и  “Пројектовање
за центар за комунални отпад” (уговор склопљен 24.02.2017. год.)
Уговори за правна и физичка лица је обустављен тако да од октобра 2016 није склопљен ни један
нов уговор за преузимање амбалажног отпада зато што је тумачење и став Правне службе  да
уговори нису потребни. За сада има око 120 активних уговора са правним лицима као и без
уговора са којима је започета сарадња.
Јуна месеца окончан је успешно пројекат са основним и средњим  школама ,“Сакупи и уштеди
видећеш да вреди” и овог пута је победила школа из Качарева.
Због постојања проблематике и неусаглашених ставова раскинут је уговор са “Демократским
удружењем рома“ и половином септембра је престала испорука рециклабилног материјала са Нове
депоније.
РЈ је учествовала ( давање посуда) у манифестацијама града и то :

 Дани Вајферта
 Карневал
 Чишћење Дунава

У другом кварталу , уместо са секопаком потписан је уговор са ЕКО- УНИЈОМ, неметали.

Почетак сарадње праћен је одређеним проблемима од стране Еко-Уније тј  константно је не
поштоваље потписаног протокола.
На реализацију плана  сигурно је утицала и проблематика са застојем у поправци комбија       (
који је у радионици остао три месеца )
У предходном кварталу је потписан уговор о пружању услуга , одржавања  и ремонта
хидрауличне пресе и транспортне траке ( од пуштања у рад 2013. није ремонтована ) али је у току
испитивања преса престала са радом и од 01.08.2017. године је у квару. Изменом Програмом
пословања (31.08.2017. год.) су предвиђена средстав за поправку пресе али набавка у 2017. год
није покренута и поред више ургенција.
Квар пресе је узроковао отежан рад РЈ “Екосировина”. ПЕТ се складиштен на свим слобондним
површинама око хале ( преко 1000 џамбо врећа) и нема испорука. Људи један исти материјал
више пута “пребацују преко руку” што доводи до исцрпљивања људи и успореног рада.
Складиштењем ПЕТ-а потрошене су све залихе џамбо врећа тако да је прикупљање нових
количина рециклабилног материјала застало.
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Новим уговором са Еко Унијом неметали,  уговорено је коришћење пресе за пресовање њиховог
рециклабилног материјала  који стиже са Нове депоније, без надокнаде.  Како је преса у квару, до
њене поправке овај део уговора се неће реализовати па ни трошкови који би по том основу
настали. Постојао је покушај да се активира преса коју су допремили из ЕКО УНИЈЕ, међутим на
њој се ипак није радило јер није задовољавала критеријуме за безбедан рад.
Колска електронска вага је у редовном термину баждарена.
Систем секо –кеса се постепено урушава јер нема довољно капацитета да се систем одржава и
проширује са оваквом организацијом и динамиком рада.
Напомињем да смо у предходном кварталу остали без два радника ( Секо-Пак , омладинска
задруга) које је имало последицу смањење ефикасности  , такође  и  смањење трошкова.
Уговор са “Демократско удружење Рома” је раскинут и од септембра значајно су смањeне
количине  ПET-a у РЈ “Екосировина”
Пред крај године, када се установило да преса неће у скорије време бити поправљена, почело је са
испоруком ПЕТ-а у ринфузу. ЕКО УНИЈИ је испоручено око 50 тона ринфузног пета (што је
умањило очекивани приход од тог рециклабилног материјала јер је и цена ринфузног ПЕТ-а
далеко нижа.
Камион Дејли је ван функције по прогнозама техничке службе  преко 45 дана што све додатно
отежава рад и сакупљање рециклабилног материјала на терену.
Све наведено утицало је на лоше резултате рада РЈ“Екосировина“ у 2017.год.
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Табеларни приказ пословања РЈ "Екосировина" за 2017. годину
Ре
д.
Бр
ој

Материјали

Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август Септембар Oktobar Novembar Decembar Укупно за  2017. Раз.
сакупљ

ено-
продат

о

Месечн
и

просек
сакуп.
робе

Сакуп
љено

кг

Продат
о кг

Сакупљ
ено кг

Продат
о кг

Сакупљ
ено кг

Продат
о кг

Сакупљ
ено кг

Прода
то кг

Сакупљ
ено кг

Продат
о кг

Сакуп
љено

кг

Продат
о кг

Саку
пљен
о кг

Продат
о кг

Сакупљ
ено кг

Прод
ато
кг

Сакупљ
ено кг

Продат
о кг

Сакупљ
ено кг

Прод
ато
кг

Саку
пљен
о кг

Прода
то кг

Сакупље
но кг

Прода
то кг

Сакупље
но кг

Продато
кг

1
Пластичне
гајбе 39 0 5 0 19 0 424 0 189 0 127 740 143 0 92 0 23 0 494 520 91 0 107 0 1.754 1.260 494 146

2 Тетрапак 136 0 118 0 140 0 151 0 177 0 108 0 99 0 121 0 116 0 130 0 111 0 91 0 1.496 0 1.496 125

3
ПЕТ
амбалажа 17.694 0 21.863 33.160 20.173 0 16.650 0 22.131 44.480 21.294 38.000

22.96
1 8.580 18.846

15.04
0 14.199 7.500 9.204 0 8.413 1.900 6.181 37.320 199.607 185.980 13.627 16.634

4
Отпадна
пластика 195 0 174 0 260 0 282 0 426 0 291 1.580 73 0 177 104 0 386 880 97 0 49 2.160 2.514 4.620 -2.106 210

5
ПЕ фолија
шарена 826 0 1.344 0 2.527 1.800 1.044 0 1.714 5.080 1.108 0 1.611 0 868 1.040 1.617 0 1.075 0 664 0 2.729 9.000 17.125 16.920 205 1.427

6

ПЕ фолија
транспарент
на 956 0 1.127 0 2.044 4.080 994 0 2.086 3.020 1.350 0 1.324 0 1.868 3.800 1.419 0 1.764 0 133 0 849 5.480 15.914 16.380 -466 1.326

7

Отпадна
стаклена
амбалажа 6.935 8.640 4.997 4.660 11.023 8.700 9.087 0 9.248 18.980 12.586 8.800

-
4.198 0 6.897 8.200 5.195 0 10.773

18.26
0 8.907 0 6.480 9.720 87.931 85.960 1.970 7.328

8

Лименке од
алуминијум
а I класа 229 0 319 0 332 987 396 0 398 0 696 0 481 1.640 465 0 448 0 297 840 293 0 246 1.040 4.598 4.507 91 383

9

Лименке од
алуминијум
а II класа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10
Лименке од
гвожђа 5 0 7 0 55 54 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 8 0 88 54 34 7

11
Папир/кар
тон 33.953 42.040 41.119 41.600 50.709 40.960 45.985 46.740 51.944 59.280 56.364 54.740

43.26
1 48.700 41.306

33.28
0 40.369 43.500 52.950

51.74
0

54.80
0 55.280 35.101 38.000 547.861 555.860 -7.999 45.655

12
Архивски
папир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.340 2.340 0 0 4.000 4.000 3.620 3.620 9.960 9.960 0 830

13

ПП фолија
транспарент
на 0 0 49 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 980 0 0 0 0 0 0 0 0 92 980 -888 8

14

Полипропил
енске вреће
балиране 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 0 300 0 987 0 987 82

15
Полипропил
енске крпе 1.866 0 580 3.760 2.786 0 1.185 0 2.271 0 2.000 4.300 1.212 2.060 1.520 940 1.550 4.420 2.667 1.920 1.107 2.540 1.590 0 20.334 19.940 394 1.695

16

Депонијски
ПЕТ микс
балиран 0 0 0 0 0 0 0 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 0 0 0 0 0 0 0 620 620 0 52

17

ПЕТ
амбалажа II
категорија 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 229 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 246 0 246 21

Ukupno
62.833 50.680 71.702 83.180 90.067 56.581 76.250 46.740 91.207 130.840 96.153 108.160 66.971 60.980 72.160 63.900 67.388 57.760 79.741 74.160 79.303 63.720 57.351 106.340 911.125 903.041 8.084 75.927
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III СЕКТОР ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

У току 2017. године у сектору техничких послова су се обављали послови из основне
делатности т.ј. у служби техничких послова одржавана су возила, а у служби одржавања
објекти ЈКП „Хигијена“ Панчево.
Од радова који су обављани у служби техничких послова најзначајнији су:

 Генерални ремонти мотора
 Ремонти мењача и диференцијала
 Ремонти трапа и кочница
 Ремонти надградње
 Поправка хидрауличних и пнеуматских уређаја
 Поправка електричних уређаја
 Поправка лимарије и фарбање возила
 Замена спојница (квачила) мотора
 Замена гума теретног и путничког програма
 Израда делова на стругу
 Прање и подмазивање возила
 Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације за потребе паркинг

сервиса

За све радове у служби техничких послова у току 2017. године отворено је 2249 радних налога.
Обзиром да служба техничких послова нема сву потребну опрему и искуство, добављачима са
којима су склопљени уговори на основу поступака у складу са Законом о јавним набавкама,
уступљени су следећи послови:

 Машинска обрада
 Машинска обрада мотора
 Ремонт хидрауличних и пнеуматских компоненти
 Поправка електронике
 Ремонт система за убризгавање горива
 Израда и ремонт система за хлађење
 Ремонт гибњева
 Услуга уградње аутостакала
 Поправка и баждарење тахографа
 Ремонт четки за ауточистилице
 Услуге овлашћених сервисних кућа за моторна возила и надградње

У току 2017. године у служби техничких послова је осим горе наведеног урађено следеће:
 Урађен је ремонт пресе аутосмећара са  надградњом „FAUN“ PA 028-KČ
 Урађена је замена конектора управљачке јединице аутосмећара за прање контејнера PA

027-DŠ
 Набављен је и замењен блок мотора на аутосмећару са погоном на метан PA 099-MU
 Урађен је ремонт главе и пумпе волана аутосмећара PA 075-CĆ
 Урађен је ремонт хидропумпе аутосмећара PA 009-XI
 Урађен је ремонт надградње аутосмећара АТРИК PA 092-IC
 Набављени су рукавци и урађен је ремонт пратеће осовине аутосмећара PA 043-YZ
 Набављени су рукавци и урађен је ремонт пратеће осовине аутосмећара PA 053-ŽF
 Набављен је и замењен сет квачила на аутоподизачу PA 008-BČ
 Урађен је генерални ремонт мотора аутоподизача PA 074-BW
 Извршена је пререгистрација кипера Zastava Rival PA 004-ĐS на „B“ дозволу
 Извршена је пререгистрација кипера Zastava Rival PA 099-RM на „B“ дозволу
 Урађен је ремонт телескопског хидроцилиндра на киперу PA 094-RB
 Урађен је ремонт ходног строја на багеру O&K RH 8.5
 Урађен је ремонт бочних редуктора на булдожеру TG 220
 Урађен је генерални ремонт мотора на булдожеру TG 220B
 Набављени су и замењени хладњаци течности за хлађење мотора и климе и сет квачила

за комби RENAULT MASTER PA 077-ŽĆ
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 Урађен је ремонт главе мотора на комбију MB VITO PA 040-HW
 Урађене су техниче спецификације за уговоре јавних набавки резервних делoва за 8

партија, 24 техничке спецификације за поступак накнадне конкуренције по оквирном
поступку набавке резервних делова, 15 уговора јавних набавки услуга одржавања возила
и 6 уговора јавних набавки потрошног материјала

 Урађене су техничке спецификације за јавне набавке техничких гасова, аутогума, гориво
и мазиво

Од радова који су обављани у служби одржавања најзначајнији су:
 Одржавање и поправка електроинсталација
 Одржавање и поправка водоводне и канализационе мреже
 Одржавање и поправка оковне галантерије
 Одржавање и поправка објеката (зидарски, молерско-фарбарски, керамички радови...)
 Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације за потребе паркинг сервиса

За све радове у служби одржавања у току 2017. године отворено је 304 радних налога.
У току 2017. године службa одржавања је организовала и водила послове на изградњи и

уређењу 11 “зелених острва“ на следећим локацијама:
 У насељу Тесла

 на углу улица Проте Матије Ненадовића и Миливоја Блазнавца
 на углу улица Аксентија Максимовића и Јована Гавриловића
 у улици Илије Гарашанина

 У ужем центру града
 у улици Жарка Зрењанина
 у улици Браће Јовановића

 У насељу Маргита у улици Димитрија Туцовића
 У насељу Котеж у улици Браће Јовановића
 У насељу Тип Станко у улици Краљевића Марка
 У насељу Содара у улици Милорада Бате Михаиловића
 У насељу Стрелиште на углу улица Вељка Петровића и Ђуре Даничића
 На кеју Радоја Дакића
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IV ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ
Сектор економско-финансијских послова је организован кроз четири следеће службе:
1. Служба „План, анализа и маркетинг“
2. Служба „Рачуноводство“
3. Служба „Комерцијални послови“

1. Извештај о раду службе „План, анализа и маркетинг“

Служба „План, анализа и маркетинг“ обавља послове анализе пословања током целе
године, који у суштини представљају наставак процеса планирања, јер се анализом пословања
утврђује степен успешности у остваривању планских задатака на нивоу свих организационих
јединица. Поред израде законом прописаног годишњег Програма пословања и Извештаја о
реализацији програма пословања, месечних извештаја о извршеним радовима и трошковима
радних јединица које се финансирају из буџета, статистичких извештаја,  кварталних извештаја
пословања, ова служба врши и израду свих врста прегледа и анализа по захтевима
Секретаријата за финансије, детаљан преглед и финансијску анализу свих РЈ ЈКП“Хигијена“ по
свим врстама прихода и трошкова на месечном нивоу, анализу трошкова по местима трошка...
Најважнији, стратешки маркетиншки приоритети су били:

 развијање комуналне културе и свести о повезаности ситема управљања комуналним
отпадом и заштите животне средине

 Континуирана едукација грађана у поступању са напуштеним животињама, акције
удомљавања напуштених животиња

 подизање свести о важности организације и правилног регулисања паркирања возила у
граду, односно стриктно поштовање законске процедуре о безбедности саобраћаја.

 рад на успостављању опште комуналне културе.

Бројним акцијама, прилозима, апелима и текстовима који су имали за тему цену комуналних
услуга као и штете настале неправилним поступањем са отпадом по животну средину утицало
се на повећање мотивације и одговорност грађана. Истовремено обрадом актуелних тема у
информатору локална самоуправа, као и запослени у предузећу били су обавештавани о
постигнутим резултатима у ЈКП „Хигијена“ и сталним напорима да се максимално искористе
расположиви ресурси и потенцијали.

Пропраћене су већ традиционалне акције: „Април (октобар) месец чистоће“, „Green days“,
Акција удомљавање паса, Регата „Тамиш“, бројне хуманитарне акције за прикупљање новца за
лечење најмлађих суграђана,... Најзапаженији резултати постигнути су у Акцији прикупљања
ПЕТ- амбалаже у основним и средњим школама „Сакупи, уштеди, видећеш да вреди“.

Сарадња с локалним медијским кућама је у 2017. години је била изузетно успешна. У циљу
промовисања пословне политике предузећа у средствима информисања, односно   Радио
телевизији Панчево, „Панчевцу“, Старт 013, Старчевачким новинама, сајту ,,Мој крај", 013
инфо, А Панчево, Пан- прес, Јужни Банат, Телевизији Војводина и Дописништву РТС-а
емитовано је преко две стотине прилога (саопштења, новинских текстова, гостовања у
емисијама отвореног типа, интервјуа...). Чињеница да је безмало 98 одсто медијских промоција
била крајње афирмативног карактера даје нам за право да је у јавности креирана позитивна
слика о ЈКП „Хигијена“ те је и рејтинг предузећа скочио у привредном окружењу.

Током прошле године запослени у ЈКП „Хигијена“ су информисани о свим важним темама
везаним за пословање предузећа. Тако су у 17 информатора, колико их је у 2017. године
објављено и постављено на сајт, третиране све актуелне теме везане за дешавања у предузећу,
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основну делатност предузећа, настојање локалне самоуправе да обезбеди додатна средства и
логистику за унапређење система  управљања отпадом.
Као интегрисани део Градског информационог центра ,,Систем 48“ запослени у овој служби су
одгворајући на питања везана за делатност ЈКП ,,Хигијена“  најчешће проблем паса луталица,
изношење смећа...) информисали грађане и истовремено градили однос поверења.

У настојању да делатност предузећа, односно, резултати и проблеми с којима се сусрећемо у
свакодневном раду приближе Панчевцима септембра 2015. године отворена је страница на
,,Facebook-u“, информацијама, апелима, обавештењима и бројним фотографијама свакодневно
је јавности фокусирана пажња на горуће проблеме везане за комуналну (не) културу.
У 2017. забележен је велики броја прегледа на страници, тачније, близу 20.000 на месечном
нивоу, од чега се 40 процената односило на рад ,,Зоохигијене“ што  сведочи да је успешно
остварен још један вид брзе и интерактивне комуникације нарочито с млађом популацијом.
Сајт ЈКП“Хигијена“ (http://www.jkphigijena.rs/) се, у складу са законом, дневно ажурира.

2. Извештај о раду службе „Комерцијални послови“

Служба за комерцијалне послове у 2017. години је наставила са радом у циљу што ефикаснијег
пословања, а све у складу са Законом о јавним набавкама.
Такође, настављено је са радом набавке и продаје рециклабилних материјала, започетим у 2015
године, за потребе Рециклажног центра и то:
1. Ажурирање набавног и продајног ценовника отпадних рециклабилних материјала за правна и
физичка лица. У зависности од промене цена на тржишту служба комерцијале у договору са
сектором Рециклажног центра и сектора за заштиту жив.средине прави  ценовник за правна и
физичка лица.
2. Књижење улазних  фактура које нам шаљу добављачи на основу закључених уговора о
преузимању отпадних рециклабилних материјала са надокнадом (ако добављачи имају довољну
количину амб.отпада склапају се уговори са новчаном надокнадом) и уговора о преузимању
отпадних рециклабилних материјала без надокнаде (ако добављачи имају малу  количину
амб.отпада склапају се уговори без новчане надокнаде).

У току 2017 године у одељењу набавке израђено је 1.240 поруџбеница, a такође су прокњижене
и 5. 260 улазне фактуре за набављену робу и услуге.

У току 2017 године урађено је 1.449 фактура за ванредне услуге и то:
1. Зоохигијена..............................288 фактура у износу од 202.201,00 са ПДВ-ом
2. Стара депонија .......................94 фактура у износу од 1.069.391,00 са ПДВ-ом
3. Чистачи.....................................17фактура у износу од 240.318,00 са ПДВ-ом
4. Изношење смећа......................52 фактура у износу од 209.380,00 са ПДВ-ом
5. Рециклажни центар………...224 фактура у износу од    13.445.078,00 са ПДВ-ом
6. Инвестиције.............................53 фактура у износу од 350.315,00 са ПДВ-ом
7. Нова депонија ...........................2 фактура у износу од 767.443,00 са ПДВ-ом
8. Остало (режија, ч.кухиња) ...90 фактура у износу од 1.520,00900 са ПДВ-ом.

У Одељењу продаје комуналних услуга у 2017 урађене су 6.227 рекламације. Просечан број
корисника редовних  комуналних услуга износио је 34.500 фактура на месечном нивоу. За
период 01.01.2017-31.12.2017. фактурисано је укупна површина  за Панчево, Старчево и Долово
102.198.636 м2, односно приход у износу од 401.777.104,00 динара.

У 2017. години  Комисије за премер је извршила проверу стања на терену за 1.990 корисника,
те је на основу записника повећана  површина стамбених објеката за око 28.000 м2. Односно
евидентриано је око 300 нових корисника комуналних услуга стамбеног просторa у Панчеву.
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У марту 2017. извршена је дистрибуција око 9.500 опомена за физичка лица, а дистрибуција
ИОС-а извршена је у децембру за правна лица.
Просечан број признаница који се месечно  подели је око 34.500 комада.  Дистрибуција се врши
на територији града као и у насељима Скробара, Стари Тамиш, Старчево и Долово. Рачуни за
привреду морају бити подељени најкасније до 08-ог у месецу, а за грађанство до 15-ог у месецу
због валуте плаћања.
У 2017. години је закључено 104 уговора о плаћању на рате у износу од 12.529.478 динара.
Треба напоменути да је овим уговорима обухваћено вишегодишње потраживање од купаца, као
и да већина поштује рокове измирења.
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V ПРАВНИ, КАДРОВСКИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ И
ПОСЛОВИ РАЗВОЈА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

1. Извештај о раду службе „Кадровски и општи послови“

 У области административно техничких послова и и послова организовања седница
Надзорног одбора рађени су следећи послови:

 Израда  записника  са седница Надзорног одбора – 22
 Израда одлука са седница Надзорног одбора - 136
 У области рада и радних односа:
 Обављени сви послови приликом заснивања радног односа на одређено време –70
 Урађено Понуда за измену уговорених услова рада – 65
 Урађено Анекса под измењеним условима уговора – 65
 Урађена решења и захтеви за привремени премештај до 45 радних дана на другим пословима - 34
 Урађена решења о прив.и пов.пословима-јавни радови - 5
 Урађена решења за одлазак пензију – 9
 Урађена решења за отпремнине – 9
 Урађена решења за неплаћена одсуства – 14
 Урађена решења за јубиларне награде – 42
 Урађења решења за накнаду штете за годишње одморе- 5
 Обављени су послови израде решења о коришћењу годишњих одмора (I, II део и решења

сразмерно времену проведеном на раду радника на одређено време)- 453 x 2
 Обављени послови израде решења о коришћењу плаћеног одсуства- 340
 Унос података према изменама Правилника о унутрашњој организацији систематизацији послова

и радних места  ЈКП“Хигијена“Панчево.
 Послови у вези пријава и одјава запослених :Централни регистар обавезног здравственог

осигурања, Фонд , ПИО као и кадровских промена и  евиденције у „Регистар запослених“Управе
за Tрезор ,

 Обављени су сви послови на ангажовању радника за обављање послове преко Студентске
задруге, привремених и повремених послова и јавних радова.

 Предмети заведени кроз деловодник 6.011
 Предмети достављени доставном књигом кадровској и обрачунској служби 1679
 Уговори достављени доставном књигом служби финансијдких послова 116
 Предмети достављени од суда и прослеђени стручним службама 977
 предаја свих пошиљки предузећа у пошту ради доставе у укупном броју од- 10.372
 предаја пошиљки Паркинг сервиса пошти ради доставе – 1.334

2. Извештај о раду службе „Правни послови“

У току 2017. године поднето је укупно 85 тужби против ЈКП „Хигијена“ Панчево. Од
тога, 84 тужбе за накнаду штете насталe уједом паса непознатог власника и 1 тужба за накнаду
материјалне штете.

Као тужена страна у споровима за накнаду штете услед уједа паса непознатог власника,
поред ЈКП „Хигијена“ Панчево, у већини предмета означен је и Град Панчево, тако да је
утврђивана солидарна одговорност за штету. ЈКП „Хигијена“ Панчево и Град Панчево су
исплаћивали по половину досуђених износа по правноснажним пресудама.
Укупно на име накнаде штете исплаћено у 2017 години 9.170.933 динара (од тога
8.638.000дин штета од уједа паса)

Приказ свих судских предмета који су били активни током 2017. године, као и вођених
извршних поступака:
Судски предмети  вођени у 2017год:

I Пред Основним судом у Панчеву у току је 6 радних спорова које су иницијалним
актом покренули запослени против ЈКП „Хигијена“ Панчево. Тужбе су поднели:
1. П1 41/14 Тужиља Слађана Предојевић Хрћан, против тужене ЈКП „Хигијена“ Панчево;
предмет спора: поништај решења о отказу уговора о раду; враћен првостепеном суду на
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поновни поступак од стране Апелационог суда; процена комисије: усвојен тужбени захтев
тужиље у већем делу у смислу поништења решења о отказу уговора о раду,
2. П1 427/15 Тужилац Ђура Милошев, против тужене ЈКП „Хигијена“ Панчево; предмет спора:
поништај одлуке о умањењу зараде; у току је жалбени поступак пред Апелационим судом у
Београду; процена комисије: неизвестан исход спора,
3. П 1244/15 Тужиља Дијана Јовићевић, против тужене ЈКП „Хигијена“ Панчево; предмет
спора: додела стана солидарности; у току је жалбени поступак пред Апелационим судом у
Београду; процена комисије: неизвестан исход спора,
4. П1 127/16 Тужилац Бранислав Накончић, против тужене ЈКП „Хигијена“ Панчево; предмет
спора: исплата разлике зараде по основу стажа осигурања; закључена расправа, чека се
првостепена пресуда; процена комисије: пресуда у корист тужене стране; предмет води
адвокатска канцеларија Алексић из Новог Сада,
5. П1 150/16 Тужилац Милован Радмановац, против тужене ЈКП „Хигијена“ Панчево; предмет
спора: накнада штете због уједа пса; процена комисије: пресуда у корист тужене стране,
6. П1 35/16 Предлагач Јован Величковић, против противпредлагача Града Панчево и ЈКП
„Хигијена“ Панчево; ванпарница покренута ради доношења решења које замењује уговор о
откупу стана; у току је жалбени поступак; процена комисије: неизвестан исход спора.

II Пред Основним судом у Панчеву у току је 109 спорова за накнаду штете и ради
дуга:

1. Накнаде нематеријалне штете услед уједа пса без надзора у току су следећи предмети:
Трипковић
Десимир

ЈКП"Хигијена" 9П.1042/15 Ујед пса 2015.

Латинковић
Немања

Град Панчево, ЈКП"Хигијена" 6П.1041/15 Ујед пса 2015.

Рајковић Драгана Град Панчево, ЈКП"Хигијена" 2П.1446/15 Ујед пса 2015.
Јелић Војислав Град Панчево, ЈКП"Хигијена" П.1838/15 Ујед пса 2015.
Грга Јовица Град Панчево,ЈКП"Хигијена" 5П.1853/15 Ујед пса 2015.
Петровић Јована ЈКП"Хигијена" П.72/16 Ујед пса 2015.
Никић Горица ЈКП "Хигијена" Панчево П 222/16 ујед 03.12.2015. у Омољици
Димитров Ђока Град Панчево, ЈКП"Хигијена" 14П.109/15 ујед 22.09.2015. у Панчеву
Станојковић
Данче

ЈКП"Хигијена" П.675/16 ујед 06.07.2015 у улРашка41

Васић Дејан Град Панчево, ЈКП"Хигијена"-
умешач

15П.308/16 Панчево, Цара Душана,
01.01.2016.

Лечеи Иштван Град и ЈКП"Хигијена" П.969/16 22.04.2016.,ул. Панчевачки
пут, Старчево,

Ђурђевић Верка ЈКП"Хигијена" П.994/16 Омољица, ул. Цара Душана,
03.12.2015

Величковић Јован ЈКП"Хигијена". Град Панчево П1.35/16 Откуп стана
Калчов Патар ЈКП"Хигијена" 782/с Иваново, 22.1.2016.,

ул.29.новембар 53
Џамтоски Стефан ЈКП"Хигијена" П.1006/16 Ујед 04.04.2016. год.

Насеље Војловица, 7.јула и
Радивоја Кораћа

Лазаров Милош ЈКП"Хигијена" 2П.1074/2016 Старчево, насеље Топола,
16.05.2016. око 18:30х

млдб. Данило
Вечански

Град и ЈКП"Хигијена" 14П.1178/2016 Тесла, вртић Бамби,
21.08.2016. око 18х

Васић Драган Град и ЈКП Омољица( МИ-
умешачи)

П.1113/15 Пад са бицикле у Омољици

Менжан Русалија ЈКП"Хигијена" П.1482/16 ујед 25,10.2016. око15х, у
Боре Шипоша

Танасић Иван Град, ЈКП"Хигијена" П.1648/16 Ујед 15.01.2016., око 1:30,
ул. Косте Рацина 1, Панчево

Нанић Танкосава ЈКП "Хигијена" П.1857/16 Кикиндска ул. Бр.25,
18.03.2016.
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Милковић Бранко ЈКП "Хигијена" П.1808/16 ујед 12.12.15., 21х, у Јабуци
Дом "Срце"

Минчић Сава ЈКП "Хигијена" П.1682/16 ујед 24.10>2016., око 19х,
угао Светозара Милетића и
Карађорђева

Цветковић Срђан ЈКП "Хигијена" , Град П.2004/16 ујед 22.11.2016, око13;30,
ул. Трг Краља Петра Првог

Костић  Зоран ЈКП "Хигијена",Град Панчево 9П.2007/16 ујед 22.11.2016, око13х, ул.
Трг Краља Петра Првог, код
Народног музеја

Љотић Драган Град Панчево, ЈКП "Хигијенаа" П.82/17 Ујед 01.09.2016.,око 15:30,
испред ГУ Панчево

Гаврилов Илија Град Панчево, ЈКП "Хигијенаа",
ЈКП "Долови"

П.71/17 Ујед у
Долову,20.12.2016.,13х, у
парку испред Дома Културе

Амповски
Добрица

Град Панчево, ЈКП "Хигијена" П.1642/16 ујед 08.11.2013.год. , око
19х, у Качареву

Живаљевић
Никола

Град Панчево, ЈКП "Хигијена" П.449/17 ујед у Панчеву,
26.01.2017.год., око 11;35, у
ул. Рибарска 40

млдб. Кемивеш
Душан

Град, Хигијена, Долови п.678/17 14.04.2017. У Долову,
Г.Димитрова, 2

Белић Видосава ЈКП "Хигијена" П.591/17 ујед у Панчеву, 14.02.2017
год.

Радосављевиц
Ивана

Град Панчево, ЈКП "Хигијена" П.654/17 ујед, тамишки кеј, код
ресторана Ветрењаца,

Каралић Мира ЈКП "Хигијена" П.700/17 ујед 26.04.2017. г., око
21:10, у насељу Миса,
Шарпланинска улица

Думитрашу Иван ЈКП "Хигијена" П.761/17 ујед 15.05.2017. око13х, у
ул. Максима Горког

Попов Душан Град Панчево, ЈКП "Хигијена" П.676/17 ујед 12.03.2017. оку
Панчеву, Ђердапска 45

млдб. Ђујић
Марија

Град Панчево, ЈКП "Хигијена" П.774/17 ујед 20.03.2017., око14:30,
Стрелиште, Вељка
Влаховића 2

Кравелић Милош ЈКП "Хигијена",Град Панчево П.793/17 ујед 16.05.2017.,у Панчеву,
ул. Светог Саве

Михајловић
Констатин

ЈКП "Хигијена" П.792/17 ујед 19.05. 2017, Војводе
Радомира Путника и Светог
Саве

Попеску Милена Град Панцево и ЈКП "Хигијена"
Панцево

П.790/17 ујед 22.05.2017, ул Тозе
Марковић, Панчево

Наневски Милан Град Панцево и ЈКП "Хигијена"
Панцево

П.846/17 ујед 11.04,2017., око 10:30х,
Панчево, Михајла Пупина,

Мишић Саша ЈКП "Хигијена",Град Панчево П.795/17 Ујед 23.05.2017. око 15:15, у
Старчеву, Наделска

Ђукић Дејан ЈКП "Хигијена" и Град Панчево П 1025/17 ујед од 28.06.2017. год. око
6х у насељу Топола
Панчево

Крстић Миладин ЈКП "Хигијена" и Град Панчево П 957/17 ујед од 12.06.2017. око
19.30ч у Панчеву код старе
бувље пијаце

Ђура Шајн ЈКП "Хигијена" П 976/17 ујед од 21.03.2017. око 13.30
часова у Омољици

Милан Цветковић ЈКП "Хигијена" и Град Панчево П 941/17 ујед од 28.04.2017. око 20.30
ч у Панчеву, Кеј Радоја
Дакића бб

Лепосава Ђокић ЈКП "Хигијена" и Град Панчево П940/17 ујед од 12.05.2017 у
Панчеву

Анђелковић
Лазар

ЈКП Хигијена" П.1020/17 ујед 05.07.2014., Панчево,
Стрелиште

Алексић Ненад Град Панчево, ЈКП "Хигијена" П.1027/17 ујед 22.06.2017., раскрсница
улица В. булевар и С.
Милетића
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млдб. Лана
Цветковски

Град Панчево, ЈКП "Хигијена" П.1041/17 ујед 30.05.2017, ул. Стевана
Шупљикца 107 у Панчеву

Ковачки Милан Град Панчево, ЈКП "Хигијена" П.1051/17 ујед 17.4.2017., око 12
часова, Новосељански пут
251-253

Савић Јован ЈКП "Хигијена П.1082/17 Ујед 09.06.2017. око 12;30,
пијаца Котеж

Станишић Илона Град Панчево, ЈКП "Хигијена" П.1065/17 ујед 23.4.2017., око 11:30,
код отпада мали рит

млдб.Брајдић
Страхиња

Град Панчево, ЈКП "Хигијена" П.1086/17 ујед 26.02.2017., око 17х,
Баваништански пут бб

Остојић Надежда Град Панчеви,
ЈКП"Хигијена",ЈКП"Омољица"

П-1084/17 ујед 20.05.2017., око 17:40,
ул. Живојина Мишића

Вељковић Јелена Град Панчево,ЈКП"хигијена" П.1028/17 ујед 05.05.2017.,око 20:15, у
ул. Сремској

Којадиновић
Филип

Град Панчево и ЈКП "Хигијена" П 1110/17 ујед 19.06.2017. око 22 ч у
Панчеву

млдб.Вучуровић
Алекса

ЈКП "Хигијена" и Град Панчево П.1243/17 Омољица, Војвођанска 17,
28.08.2017., око 12Х

Стошић Милан ЈКП "Хигијена" и Град Панчево П.1187/17 Војловица, 27.07.2017. око
02х

Тинтор Миле ЈКП "Хигијена" и Град Панчево П.1241/17 ул.Стевана Шупљикца, код
вртића Славуј, 16.08.2017.
,око 20часова

млдб. Алексић
Алекса

Град Панчево и ЈКП "Хигијена" п,1246/17 22.07.2017., око 17:30, у
БНС, ул. Црепајска.

Ракиџић Јасмина ЈКП "Хигијена" П.1175/17 У народној башти,
10.07.2017.,око 21:30

млдб. Цалић
Урош

Град Панчево и ЈКП "Хигијена" П.1304/17 Панчево, угао улица
Светозара Шемића и Славка
Бокшана, 23.08.2017.,
око18х.

Иван Бекић Град Панчево и ЈКП "Хигијена" П.1294/17 Центар Старчева,
15.07.2017., око23х

Тома Петровић Град Панчево и ЈКП "Хигијена" П.1250/17 Содара, код пијаце, око 7
часова, 31.07.2017. год.

Петров Сњежана ЈКП "Хигијена" и Град Панчево П.1328/17 ујед 04.09.2017.г, око
17:40,Котеж2

Матијевић
Верица

ЈКП "Хигијена" и Град Панчево П.1242/17 ујед 24.08.2017., Котеж 1

млдб.
Филиповски
Милица

ЈКП" Хигијена" И Град Панчево П.1308/17 ујед 12.07.2017., око 17:30;
Јабука, угао Омладинске и
Димитра Влахова улица

млдб. Шишков
Филип

ЈКП "Хигијена" и Град Панчево П.1333/17 ујед 16.09.2017., Котеж 1,
око11х

Радомировић
Горан

ЈКП "Хигијена" П.1207/17 ујед 23.06.2017., око10х,
Банатски Брестовац

Ђогаз Марко Град Панчево и ЈКП "Хигијена" П.1332/17 ујед 20.08.2017., око 13х,
Синђелићева 2

Стојановић
Драган

ЈКП "Хигијена" П.1361/17 Ујед Авив Парк,
07.08.2017.год., око 2:20

Чавић Катица ЈКП "Хигијена",Град Панчево П.1357/17 ујед 16.09.2017., Котеж 1,
око 18:30х

млдб. Стојановић
Огњен

ЈКП "Хигијена",Град Панчево П.1415/17 ујед 12.08.2017.год. око 10х,
у Војловици , код
железничке станице.

млдб. Бањаш
Лидија

ЈКП "Хигијена",Град Панчево,
ЈКП "Долови"

П.1444/17 17.09.2017. око 12х у
Долову у ул. Јона Балана

Седлић  Саша Град Панћево,Хигијена П1482/17 15.10.2017 око 19и45х код
дома Војске

Милош Крстин ЈКП "Хигијена" Панчево П 1472/17 09.10.2017. год. око 23 х у
Панчеву Котеж 1
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Владимир Пејчић ЈКП "Хигијена" Панчево П 1331/17 25.07.2017. год. око 06.45 х
у Панчеву

Николина Тот ЈКП "Хигијена", Град Панчево и
ЈКП "Зеленило"

П 1434/17 16.08.2017. год. око 11 х у
Панчеву

Илић Зорица ЈКП "Хигијена" , Град П.1527/17 ујед 08.09.2017., око 5:30,
Зелена пијаца

млдб.Ћирковић
Миа

ЈКП "Хигијена", Град Панчево П-1534/17 ујед 04.09.2017.г, око
18х,Кајмакцаланска улица.

Грујић Милан Град, ЈКП "Хигијена" П.1564/17 ујед 10.07.2017., око 10х,
Панчево, ул. Марина
Дражића

Лесковић
Момирка

ЈКП "Хигијена" П.1532/17 ујед 07.10.2017.,око 15х, у
Старчеву, на Кароличком
гробљу.

млдб.Стојнов
Лазар

ЈКП"Хигијена", Град Панчево П-1565/17 ујед 29.08.2017. године, око
19:30, у Долову

Видевски Андјела Град, ЈКП "Хигијена" П.1528/17 ујед 16.09.2017., око 23х, на
Тамишком кеју

Јаић Милован Град, ЈКП "Хигијена" П.1535/17 ујед 01.09.2017., око 21х, на
Тамишком кеју

Топалов
Златомир

ЈКП "Хигијена" п.1597/17 Ујед код РЈ Стара депонија,
06.09.2017.

Кирхот Љиљана ЈКП "Хигијена" П. 1613/17 ујед 13.09.2017, код градске
библиотеке

Милишић
Слободанка

ЈКП "Хигијена" умешач, туж.Град П.1379/17 ујед 27.09.2017, око 6:30,
Јабука, ул. 7.јула

Павлов Драгица ЈКП "Хигијена" П.1609/17 покољ живина 28.02.2017.,
Кудељарски насип, прва
суседна 7б

Крчадинац Ђока ЈКП "Хигијена", Град Панцево П.1701/17 ујед 04.11.2017., око18х,
Козарачка код Храма
Светог Саве

Симоновић
Срећко

Хигијена, Град П.1691/17 18.11.2017.,око 8х, Котеж 2,
Далма

Јелица Цветковић Хигијена, Град П 1702/17 31.08.2017. око 21.30
часова, Војловица

Костић Јовица Град, ЈКП "Хигијена" П.1614/17 02.10.2017, ујед на Новом
гробљу

Поповић Јелена ЈКП "Хигијена" П.1678/17 26.10.2017., Топола, Боре
Шипоша

млдб. Качаревић
Звездана

ЈКП "Хигијена" П;1741/17 25.09.2017, Панчево, Кнеза
Михаила Обреновића код
продав. Маxи

Ковач Невенка Град, ЈКП "Хигијена", ЈКП
"Долови"

П.1746/17 15.10.2017., Долово, Бориса
Кидрича 13, ПОКОЉ
ЋУРКИ

Волчески Стефан Град, ЈКП "Хигијена", ЈКП "Вод-
ком"

П.1739/17 11.11.2017.,око 9х, Јабука,
ул. Вука Караџића

2. Накнаде штете и дуга, (активни предмети):

1. П 1757/15 Тужиља Жарков Драгица, против тужене ЈКП „Хигијена“ Панчево, предмет спора:
накнаде штете због задобијене повреде на јавној стази; усвојена жалба ЈКП „Хигијена“
Панчево, враћено првостепеном суду на поновни поступак; процена комисије: неизвестан исход
спора,
2. П 1029/17 Тужилац Думитрашку Иван, против тужене ЈКП „Хигијена“ Панчево; предмет
спора: накнада штете; у току је доказни поступак; процена комисије: неизвестан исход спора,
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3. Тужилац ЈКП „Хигијена“ Панчево, против тужених Мириловић Зорице и Зорана; предмет
спора: дуг за комуналну услугу; у току је доказни поступак; процена комисије: пресуда у корист
ЈКП „Хигијена“ Панчево,
4. П 1388/17 Тужиља Тодоров Снежана, против тужених Града Панчево, ЈКП „Хигијена“
Панчево и ЈКП „Комбрест“ Банатски Брестовац; предмет спора: накнада штете; у току доказни
поступак; процена комисије: неизвестан исход спора,
5. П 896/17 Тужиља ЈКП „Хигијена“ Панчево, против туженог СЗТ „Екомлек“ ПР Горан
Рајковић; предмет спора: дуг за комуналну услугу; у току је доказни поступак; процена
комисије: пресуда у корист ЈКП „Хигијена“ Панчево,
6. П 1997/16 Тужиља ЈКП “Хигијена” Панчево, против туженог Крамба Радована; предмет
спора: дуг за комуналну услугу; у току је доказни поступак; процена комисије: пресуда у корист
ЈКП “Хигијена” Панчево,
7. П 195/17 Тужиља Гордана Стевчић, против тужене ЈКП “Хигијена” Панчево; предмет спора:
накнада штете; у току је доказни поступак; процена комисије: неизвестан исход спора,
8. Тужиља ЈКП “Хигијена” Панчево, против туженог Ћирић Јована; предмет спора: дуг за
комуналну услугу; предмет по приговору извршног дужника прослеђен парничном одељењу;
процена комисије: пресуда у корист ЈКП “Хигијена” Панчево,
9. 2. П 1246/13 Тужиља Митровић Љубица, против тужених ЈКП „Хигијена“ Панчево и ЈКП
„Зеленило“, спор око међе; процена комисије: неизвестан исход спора,
10. П 233/16 Тужиља ЈКП “Хигијена” Панчево, против тужене Живослава Кљајић; предмет
спора: дуг за комуналну услугу; усвојена жалба тужиље и враћено првостепеном суду на
поновни поступак; процена комисије: пресуда у корист ЈКП “Хигијена” Панчево,
11. П 1622/16 Тужиља ЈКП “Хигијена” Панчево, против тужене Баралић Марине; предмет
спора: дуг за комуналну услугу; у току је жалбени поступак пред Вишим судом у Панчеву;
процена комисије: пресуда у корист ЈКП “Хигијена” Панчево,
12. П 231/17 Тужиља Милица Милутиновић , против тужене ЈКП “Хигијена” Панчево; предмет
спора: накнада штете; доказни поступак је у току; предмет води адвокатска кацеларија Алексић
из Новог Сада; процена Комисије: неизвестан исход спора.

III Пред Привредним судом у Панчеву у току је 6 спорова :
1. П 204/17 Тужиља ЈКП “Хигијена” Панчево, против туженог Арцх удружење грађана;
предмет спора: дуг за комуналну услугу; у току је жалбени поступак; процена комисије:
пресуда у корист ЈКП “Хигијена” Панчево,
2. Тужиља ЈКП “Хигијена” Панчево, против туженог Карбо концепт доо Панчево; предмет
спора: дуг за комуналну услугу; у току је доказни поступак; процена комисије: пресуда у корист
ЈКП “Хигијена” Панчево,
3. П 379/14 Тужиља ЈКП “Хигијена” Панчево, против туженог Сококомерц-Поповић доо;
предмет спора: накнада штете; у току је жалбени поступак пред Привредним Апелационим
судом у Београду; процена комисије: неизвестан исход спора,
4. П 3485/16 Тужиља ЈКП “Хигијена” Панчево, против туженог “Рено Сава” доо Београд;
предмет предмет спора: дуг за комуналну услугу; у току жалбени поступак пред Привредним
Апелационим судом у Београду; процена комисије: пресуда у корист ЈКП “Хигијена” Панчево,
5. П 234/17 Тужиља ЈКП “Хигијена” Панчево, против туженог “Штампарија 6. октобар” доо
Панчево; предмет спора: дуг за комуналну услугу; у току жалбени поступак пред Привредним
Апелационим судом у Београду; процена комисије: пресуда у корист ЈКП “Хигијена” Панчево.

IV Пред Основним Јавним Тужилаштвом у Панчеву поднете су 2 кривичне пријаве:
1. против НН лица због основа сумње да су извршили кривично дело опште опасности из чл.
278. Кривичног законика- пожар на Старој депонији,
2. против НН лица због основа сумње да су извршили кривично дело тешка крађа из чл. 204.
Кривичног законика – крађа горива на Старој депонији.
Такође, пред Основним судом у Панчеву у току је кривични поступак К 418/14 против
оптуженог Бокшан Милана, због кривичног дела из чл. 234 КЗ.
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V Пред Прекршајним судом у Панчеву у току је прекршајни поступак 10 Пр 7983/14
против Живковић Живка

VI Извршни поступци:
 Пред канцеларијама јавних извршитеља на територији града Панчева, Београда и Новог

Сада, у току је 160 извршних поступака на основу веродостојних исправа, покренутих од
стране ЈКП „Хигијена“ Панчеву, а ради дуга за комуналну услугу. Процена комисије:
сви поступци ће бити закључени у корист ЈКП „Хигијена“ Панчево.

 Пред канцеларијама јавних извршитеља на територији града Панчева, Београда и Новог
Сада у току је 10 извршних поступака на основу правноснажне и извршне исправе и то:

1. И.И 51/17 Извршни поверилац ЈКП „Хигијена“ Панчево, против извршног дужника Николе
Гладинског,
2. И.И. 93/17 Извршни поверилац ЈКП „Хигијена“ Панчево, против извршног дужника „Il
giardino“ ПР Александар Малешевић,
3. И.И. 151/17 Извршни поверилац ЈКП „Хигијена“ Панчево, против извршних дужника
Станковић Гордане и Љубице,
4. И.И. 46/17 Извршни поверилац ЈКП „Хигијена“ Панчево, против извршног дужника доо
„Менаџер“ Панчево,
5. И.И. 139/17 Извршни поверилац ЈКП „Хигијена“ Панчево, против извршног дужника Крецуљ
Драгана,
6. И.И. А535/16 Извршни поверилац ЈКП „Хигијена“ Панчево, против извршног дужника
Драгане Ђуковић Влајковић,
7. И.И. 10/17 Извршни поверилац ЈКП „Хигијена“ Панчево, против извршног дужника
Мириловић Воје,
8. И.И. 386/16 Извршни поверилац ЈКП „Хигијена“ Панчево, против извршног дужника Кафе
„Авокат“ ПР Зоран Павић,
9. И.И. 268/16 Извршни поверилац ЈКП „Хигијена“ Панчево, против извршног дужника Ивице
Ћурчића,
10. И.И. 29/17 Извршни поверилац ЈКП „Хигијена“ Панчево, против извршног дужника
Недељка Добратића.

Такође, у периоду од 2005. године до 2013. године пред Основним и Привредним судом
у Панчеву поднет је велики број предлога за извршење на основу веродостојне исправе, чија
евиденција због обимности предмета није вођена, те се не зна тачан број предмета који су у
току.

У току 2017. године окончано укупно 87 предмета.
За потребе заступања Предузећа, вођена је најчешћа сарадња са РЈ «Зоохигијена», као и

са другим службама због прикупљања потребне документације за  припрему одговора на тужбу,
приступања рочиштима, писање жалби и уопште ради вођења поступака.

У току 2017. године донети су и следећи акти:
- Правилник о солидарној помоћи број 725 од 20.02.2017. године, измена Правилника о

солидарној помоћи и пречишћен текст бр. 2536 од 26.05.2017. године и измена Правилника о
солидарној помоћи и пречишћен текст бр. 5892 од 22.12.2017. године,

- Акт о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја ЈКП
„Хигијена“ Панчево бр. 915 од 01.03.2017. године,

- измена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и
радних места у ЈКП „Хигијена“ Панчево бр. 1408 од 29.03.2017. године, Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних места у ЈКП „Хигијена“ Панчево
бр. 4286 од 19.09.2017. године и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
послова и радних места у ЈКП „Хигијена“ Панчево бр. 4902 од 30.10.2017. године,

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 5130 од 10.11.2017. године,
Правилник о печатима и штамбиљима бр. 2875 од 16.06.2017. године,

- Правилник о безбедности и здрављу на раду бр. 5830 од 18.12.2017. године,
- Одлука о пасивном дежурству бр. 5107 од 10.11.2017. године,
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- Измена Статута јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево („Службени лист
града Панчева“ бр. 09/2017) и Пречишћен текст Статута јавног комуналног предузећа
„Хигијена“ Панчево („Службени лист града Панчева“ бр. 11/2017).

Правна служба је учествовала у припреми и изради Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о одржавању чистоће и управљање отпадом („Службени лист града Панчева бр.
29/17) , у поступку регистрације у агенцији за привредне регистре заједно са службом
кадровских послова, у изради Одлуке о увећању и умањењу зараде, дисциплинском поступку и
поступку накнаде штете, у изради Уговора о набавци испод вредности јавне набавке мале
вредности односно без поступка јавне набавке, у поступку уписивања имовине предузећа у
јавну својину и упису права коришћења, у припреми Предлога за извршење,  у изради и
окончању друге фазе плана интегритета за Агенцију за борбу против корупције, припреми
документације за споразумне раскиде радних односа уз новчану накнаду, сачињавању
извештаја Министарству локалне самоуправе електронским путем о исплаћеним накнадама, као
и узимала учешће у преговорима – Секопак и око израде уговора о откупу секундарних
сировина.

ЈКП „Хигијена“ Панчево је водила поступак брисања хипотеке на непокретностима у ул.
Цара Лазара 57, за стан-Вера Лакић на Стрелишту и за стан-Томислав Јовић на Стрелишту.

Сагласно Закону о заштити потрошача, правна служба је учествовала у примени
наведеног прописа и раду Комисије за решавање рекламација потрошача у којој је активно
учешће узео и представник ЦЕПС-а.

Правна служба је имала активно учешће у спровођењу поступка принудне наплате,
кореспонденције са заштитником права грађана, као и са службом јавних набавки у смислу
сачињавања уговора као саставног дела конкурсне документације и сарадња са службом
рекламација ради сачињавања уговора на које се не примењује закон о јавним набавкама.

У области безбедности и здравља на раду вршено је следеће:
1. Организовање лекарских прегледа који су обавезни према Закону о безбедности и

здрављу на раду (пртходни и периодични лекарски прегледи за радна места са повећаним
ризиком - обављено 30 прегледа).

2. Организовање циљаних лекарских прегледа – за запослене са здравственим тегобама које
могу да утичу на способност за рад на радном месту. (обављено 3 прегледа)

3. Организовање очних прегледа за запослене који раде са екраном четири сата и дуже.
(обављено 48 прегледа)

4. Учешће у набавкама и расподели личне заштитне опреме ЛЗО  ( у 2017.год. планирано је
покретање јавне набавке али због преусмеравања средстава није реализовано).

5. Организовање прегледа и испитивања опреме за рад.(испитивања на три средства)
6. Организовање  испитивања услова радне околине (микроклима ,осветљеност и бука 41

мерно место)
7. Праћење ситуација око повреда на раду, комплетирање документације и извршавање

обавеза према Инспекцији рада, Полицијској управи, Фонду за здравство, ПИО фонду и Управи
за Безбедност и здравље на раду.(повредне листе и пријаве повреда)

8. Праћење ситуација око професионалних оболења.
9. Праћење ситуација око опасних материја.
10. Праћење ситуација око опасних појава у току рада.
11. Оспособљавање запослених за безбедан рад (новозапослених и оних који прелазе на

друго радно место као ученика који у нашим погонима бораве ради обављања практичне
наставе.

12. Организовање обуке запослених за рад на срдствима ради унапређења знања.
13. Сарадња са службом медицине рада.
14. Вакцинација и контрола имунитета запослених и новозапослених у РЈ зоохигијена
15. Сарадња и давање мишљења у вези новонабављених средстава за рад и ергономије

радног места.
16. Процена ризика радних места по новој систематизацији.
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17. Сарадња са руководиоцима РЈ у вези коришћења и правилне употребе ЛЗО (Правилник о
превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну
заштиту на раду  бр.1921. оо 25.04.2017, као и

18. Послови везани за припрему документације запослених за остваривање права,  везаних
за доделу солидарне помоћи , по основу медицинске документације,(18 додељених
солидарних помоћи)
19. Послови везани за припрему документације запослених за остваривање права,  везаних
за доделу солидарне помоћи , по основу смртног случаја запослених или чланова
породице;(28 сол.помоћи за смртни случај)
20. Ангажовање око прегледа запослених жена и мушкараца – превентивни прегледи.
(планирано је покретање покретање јавне набавке  али због преусмеравања средстава у
друге сврхе поступак није спроведен у 2017).

3. Извештај о раду  службе Јавне набавке

Служба „Јавне набавке“ спроводи поступке јавних набавки у складу са Законом о јавним
набавкама („Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилником о ближем
уређењу поступка јавне набавке број 5130 од 10.11.2017. године. Служба не спроводи набавке
на које се Закон о јавним набавкама не примењује.  Поменуте послове спроводи Служба
„Комерцијални послови”.

Резултати рада:
1. Покренутo је 43 поступкa јавних набавки, од тога

- 6 отворених поступака
- 3 преговарачка поступка
- 34 поступака јавне набавке мале вредности

2. Закључено је 43 уговора о јавним набавкама
3. Закључено је 8 оквирних споразума
4. Обустављено је 8 поступака (или партија) јавних набавки обзиром да се нису испунили
законски услови за доделу уговора.
5. Издато је више од 200 наруџбеница (или уговора) на основу закључених оквирних споразума
у претходној и текућој буџетској години.

VI СЛУЖБЕ НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА

Одлуком о систематизацији на нивоу предузећа су издвојене:
1. Службa „Развој и инвестиције“
2. Службa „Унутрашња контрола“
3. Службa „ИТ“

1. Извештај о раду Службе „РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ“

I. Инвестиције  у ЦЕНТРУ  ЗА САКУПЉАЊЕ И РАЗВРСТАВАЊЕ
РЕЦИКЛАБИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА у ул. Власинска бр.1 у Панчеву

1. Услуга израде Идејног решења за ККЗ (Комплекс комуналне зоне)
Захтев за покретање набавке услуге израде Идејног решења за комплекс комуналне зоне у
Власинској улици поднет је Служби комерцијалних послова дана 16.12.2016. године,
заведен под бројем 6821. Реализација набавке настављена је у 2017.-ој години. Услуга
израде Идејног решења за Комплекс комуналне зоне, уговорена је са фирмом ДОО
„Драго пројект“ из Београда, Ул. Милутина Миланковића бр.32/35, чији је заступник
Владо Петковски. Уговор је потписан дана 03.02.2017. године под бројем 345-1/2017.
Предметним уговором је Извршилац обавезан да изради Идејно решење Центра за
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комунални отпад (односно Комплекса комуналне зоне) и на основу овог решења исходује
локацијске услове надлежног органа. Обзиром да су локацијски услови исходовани дана
17.10.2017. год. под бројем РОП-ПАН-1336-ЛОЦХ-4/2017 (наш број 4686/2), Извршилац је
испоставио фактуру дана 17.10.2017. године на укупан уговорени износ од 190.000,00 дин.
без обрачунатог ПДВ-а (са ПДВ-ом износ је 228.000,00дин.).
Како су уговорне обавезе извршене 100% уговорене вредности, инвестиција се не затвара
јер је након реализације уговора стављена ван снаге Одлука Надзорног одбора број
5180/101-2 од 13.12.2016. год., на основу које је предметна набавка покренута, а усвојена
је нова инвестициона Одлука за израду Идејног решења, под бројем 5808 од 17.12.2017.
год., донета како би новом Одлуком било обухваћено Идејно решење и све Целине
Комплекса комуналне зоне које су део Идејног решења, а њихова реализација се планира
фазно.

2. Надстрешнице на платоу по систему „кључ у руке“
Надзорни одбор је донео Одлуку о набавци радова - Радови на Центру за комунални отпад
број 5180/74-27од 25.01.2016. Уговор о јавној набавци радова на Центру за комунални
отпад за потребе ЈКП „Хигијена“ Панчево ЈН бр. А51-3-1/2016 (дел. број 485-1/2017 од
09.02.2017., применљив од 24.02.2017.,  „Стилл-нет“ бр. 0087-1/17 од 14.02.2017.). ПРЕДМЕТ
УГОВОРА је израда пројектно-техничке документације и извођење радова на изградњи две
надстрешнице по систему „кључ у руке“. Надстрешнице су намењене поставци опреме у коју
ће се привремено одлагати посебна врста отпада из домаћинства, која се не може одлагати на
депонију.
Према техничкој спецификацији из предметног уговора Извођач је био у обавези да изради
следећу документацију и на основу ње изведе радове:

 Идејно решење за две надстрешнице,
 Пројекат за грађевинску дозволу
 Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу
 Изградња надстрешнице 1
 Изградња надстрешнице 2

Према члану 4. предметног уговора рок важења је 12 месеци односно до 31.12.2017. године.
 ИДР - Идејно решење које је уговорено и израђено, садржи О - Главну свеску и 1 -

Пројекат архитектуре (дел бр.број 188 од 24.04.2017.).Сагласност Наручиоца на ИДР
(дел. бр. 1962 од26.04.2017.). Закључак бр. ROP-PAN-11903-LOCH-1/2017 од
11.05.2017. (дел. број 23256 од 17.05.2017.) - о одбацивању захтева за издавање
локацијских услова у предмету бр. ROP-PAN-11903-LOCH-1/2017 као непотпун
/Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове/. Закључак бр.
ROP-PAN-11903-LOCH-2/2017 од 04.07.2017. (дел. број 3176 од 05.07.2017.) - о
одбацивању захтева за издавање локацијских услова у предмету бр. ROP-PAN-11903-
LOCH-2/2017 због недостатака у идејном решењу /Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове/.

 Локацијски услови број ROP-PAN-11903-LOCH-3/2017 од 14.08.2017. издати од стране
/Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове саобраћај (дел.
број 3760 од 16.08.2017.).

 За Грађевинску дозволу:
 Протокол обележених регулационих и грађевинских линија грађевинске парцеле

бр. 494/4 (Геоид ДОО) из септембра (дел. број 4332 од 22.09.2017.).
 ПГД – Пројекат за грађевинску дозволу уговорен и израђен садржи: О - Главну

свеску, Извод из пројекта, 1 - Пројекат архитектуре и 2 - Пројекат конструкције/
(дел. број 4332/1 од 22.09.2017.). Закључак бр. ROP-PAN-11903-CPI-4/2017 од
09.08.2017. (дел. број 4434/1 од 09.10.2017.) - о одбацивању захтева за издавање
грађевинске дозволе у предмету бр. ROP-PAN-11903-CPI-4/2017 због формалних
разлога /Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и
саобраћај/ Закључак бр. ROP-PAN-11903-CPIH-5/2017 од 18.10.2017. (дел. број
4434/3 од 18.10.2017.) - о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе у
предмету бр. ROP-PAN-11903-CPI-4/2017 због формалних разлога /Секретаријат
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај/.
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 Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину (дел. број
5124 од 10.11.2017.) поднет Секретаријату за заштиту животне средине под бројем
HV-07-501-332/2017 од 13.11.20107. Решење да носиоцу пројекта ЈКП „Хигијена“
Панчево, није потребна процена утицаја стања на животну средину у
предмету број HV-07-501-332/2017 /Секретаријат за заштиту животне средине/ од
05.12.2017. (дел. број 5640 од 08.12.2017.).

 РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ број ROP-PAN-11903-CPIH-7/2017 од
27.12.2017. исходовано од стране Секретаријата за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај (дел. број 5961 од 27.12.2017.). Потврда
број ROP-PAN-11903-GR-8/2017 од 29.12.2017. којом је Решење о грађевинској
дозволи број ROP-PAN-11903-CPIH-7/2017 од 27.12.2017. постало правоснажно
дана 28.12.2017. /Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај/ (дел. бр. 6001 од 29.12.2017.). Како је Решење о грађевинској
дозволи добијено 27.12.2017. године и да је по уговору, остало три дана за
извођење радова, што фактички није изводљиво, организован је састанак између
представника ЈКП „Хигијена“ Панчево и Извођача „Стил-нет“ доо Панчево на
коме је постигнут договор да „Стил-нет“ доо Панчево испостави рачун за
израђену пројектно-техничку документацију по ценама из понуде, док се радови
неће изводити из разлога ограниченог трајања уговора. Овај Закључак је донет
дана 28.12.2017. год. заведен под бројем 5973. Рачун 240/2017 од 28.12.2017. на
износ од  84.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а је измирен Извођачу „СТИЛ-
НЕТ“ д.о.о.

II. Инвестиције у РЈ „НОВА ДЕПОНИЈА“

1.     Израда и набавка бетонских талпи
Предметна добра испоручена су према Уговору о јавној набавци добара - ТАЛПЕ за

потребе Јавно комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево број 6366-1/2016 од 21.12.2016.
године,(деловодни број Продавца 100/2016 од 26.12.2016.) применљив од 29.12.2016. године, у
складу са конкурсном документацијом Купца и прихваћеном понудом Продавца број 105/2016
од 25.11.2016. године, која је заведена код Купца под бројем 6366 од 25.11.2016. године и која је
саставни део овог Уговора. (члан 1. Уговора) Потписник предметног Уговора и Извођач радова
је предузеће „Пробанат-Изградња“ ДОО Београд, Улица Прешевска број 42, 11050 Београд -
Звездара. Укупно уговорена цена за набавку добара - Талпе износи 1.121.720,00 динара без
урачунатог ПДВ-а, односно 1.346.064,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. Јединична цена
предметних добара, изражена је у понуди Продавца по комаду и износи 16.566,60 динара без
пореза на додатну ведност. Трошкови испоруке предметних добара падају на терет Продавца и
не могу се накнадно наплаћивати. (члан 3. Уговора) Купац је пре испоруке, дана 6.2.2017.
године, обавио преглед бетонских талпи у фабрици бетона Продавца.
Продавац је бетонске талпе испоручио франко РЈ „Нова депонија“ следећим редоследом:

Дана 6.2.2017 године - 24 комада
- Отпремница/Пријемница М-01/17 ком 10
- Отпремница/Пријемница М-02/17 ком 14
Дана 7.2.2017. године - 43 комада
- Отпремница/Пријемница М-03/17 ком 10
- Отпремница/Пријемница М-04/17 ком 14
- Отпремница/Пријемница М-05/17 ком 10
- Отпремница/Пријемница М-06/17 ком   9

Укупно испоручено талпи ком 67

Продавац је доставио Купцу дана 7.2.2017. године Рачун број  ИФ 0002/0158 на износ
1.109.692,20 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 1.331.954,64 динара са урачунатим ПДВ-
ом.
Инвестиција затворена у 2017.-ој години.

2.    Радови на одржавању система отпадних вода - цевовода и дренажног система на
компензационом базену на локацији РЈ „Нове депонија“ на Доловачком путу бб
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Радови су изведени према Уговору о одржавању система за отпадне воде - цевовода и
дренажног система број 5011 од 9.9.2016. године, у складу са пројектним задатком Наручиоца и
прихваћеном Понудом и предмером радова Извођача број 31-ВИИИ/016 од 31.8.2016. године,
која је код Наручиоца заведена под бројем 4875 од 5.9.2016. године и која су саставни део овог
Уговора. Радове је извела ЗР „Ранцз Фригоелектро“ Панчево - предузетник Карољ Ранц,
Улица Милке Марковић бр. 5. Накнадни (коначни) радови су изведени према "Понуди за
извођење накнадних радова на компензационом базену на Новој депонији" број 15-ИX/016 од
16.9.2016. године, која је код наручиоца заведена под бројем 5178 дана 16.9.2016. године.
Предмер за те радове је дат након извршене дефектације уређаја у радионици детаљним увидом
у потребне накнадне радове уз присуство и сагласност представника Наручиоца. Извођач је
уведен у посао дана 12.9.2016. године отварањем грађевинског дневника од стране Надзорног
органа. Укупно уговорена вредност за извођење радова износила је 198.250,00 динара по
основном уговору без урачунатог ПДВ-а. Извођач није у систему ПДВ-а. Цене наведене у
понуди и предмеру радова су следеће: Електро радови у укупном износу 112.500,00 динара,
Грађевински радови у укупном износу 6.750,00 динара, Електромеханичарски радови у
укупном износу 74.000,00 динара и Ситни неспецифирани радови и материјал (бравице,
духтунзи и сл.) у укупном износу 5.000,00динара. (члан 2. Уговора) Вредност за извођење
накнадних радова на компензационом базену (електромеханичарски радови за две пумпе) према
предмеру радова износила је 57.100,00 динара без урачунатог ПДВ-а. (Извођач није у систему
ПДВ-а.) Рок за извођење предметних радова је био 10 (десет) радних дана од  дана увођења
Извођача у посао. Дан увођења извођача у посао је дан отварања грађевинског дневника. (члан
6. Уговора) Рок за извођење накнадних радова је био 20 (двадесет) радних дана од дана
прихватања понуде. Очекивана испорука оригиналних резервних делова за АБС муљну пумпу
Н= 11кW у Еx изведби је 15 (петнаест) радних дана од поднетог захтева за тражњу. Извођач
даје гаранцију на изведене радове у трајању 12 месеци рачунато од дана примопредаје радова, а
на опрему даје гаранцију у трајању гаранције произвођача. Радови су трајали до 31.10.2016.
године, а период од 31.10.2016. - 31.03.2017. године је период пробног рада како је
констатовано уписом у листу грађевинског дневника. Инвестиција затворена у 2017.-ој години.

III. Инвестиције у објектима   ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА, у ул. Новосељански пут бб

1) Набавка сепаратора масти и уља
Радови се изводе према Уговору број 177-1/2016 од 8.2.2016. године о јавној набавци радова -
сепаратор масти и уља и реконструкција ВиК објеката Техничког сектора за потребе ЈКП
„Хигијена“ Панчево, ЈН број  А84-3-1/2015. Извођач је Грађевинско предузеће „АС-ИНГ“ ДОО
из Београда. Предмет уговора је израда пројектно-техничке документације (Идејно решење и
Идејни пројекат) и извођење радова по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“. Укупна
уговорена цена је 910.000,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно
1.092.000,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. Цена је фиксна и не може се
мењати у току трајања Уговора. Према Уговору број 1361 од 9.3.2016. године стручни надзор је
предузетник Јелица Марјански - Биро за пројектовање и извођење грађевинских радова
„Беопан“ из Опова, а надзорни орган именован решењем Јован Марјански дипл. инж.ел. Укупна
вредност уговора износи 36.000,00 динара без ПДВ-а. Преузетник није у систему ПДВ-а.

 Израда пројектно техничке документације
Надзорни орган је уписом у грађевински дневник 11.4.2016. године увео Извођача у послове на
изради пројектно техничке документације. Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-
комуналне послове издаје Локацијске услове за изградњу сепаратора уља број ROP-PAN-
14771-LOCH-2/2016 од 9.8.2016. године, (дел. број 4474 од 9.8.2016.) саставни део локацијских
услова је Идејно решење бр. 1/2016   из маја 2016. године. Надзорни орган је на основу издатих
локацијских услова и уписа у листу грађевинског дневника, дана 9.8.2016. године (лист бр. 9)
увео Извођача у посао на изради Идејног пројекта - ИДП. (члан 6. Уговора) Градска управа
града Панчева - Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове доноси
Решење број ROP-PAN-31187-ISAWХА-2/2016 од 15.12.2016. године (дел. број Наручиоца
6811 од 15.12.2016.) којим одобрава се извођење радова на изградњи сепаратора уља у Ул.
Новосељански пут б.б. Градска управа града Панчева - Секретаријат за урбанизам, грађевинске
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и стамбено-комуналне послове издаје Потврду број ROP-PAN-2687-WА-1/2017 од 9.2.2017.
године (дел. број Наручиоца 675 од 14.2.2017.) којом потврђује се инвеститору ЈКП „Хигијена“
Панчево пријава радова за изградњу сепаратора уља у Ул. Новосељански пут б.б.

 Извођење радова
Извођач је уведен у радове на изградњи сепаратора уља уписомНадзорног органа у листу
грађевинског дневника дана 22.4.2017. године. (члан 7. Уговора) Радови су трајали до 12.4.2017.
године, како је и констатовано уписом у листу грађевинског дневника и потврђено од стране
Надзорног органа. Извођач доставља Обавештење о извршеним радовима број 74/17 од
12.4.2017. године (дел. број Наручиоца 1698 од 12.42017.) Комисија констатује да су уговорени
радови  по инжењеринг систему и систему "кључ у руке" завршени. Да се примају у целости у
исправном и функционалном стању без примедби на квалитет и квантитет изведених радова у
свему према уговору и техничкој документацији, прописима, стандардима, техничким
нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова. Уграђен је Сепаратор
типа СЕП-10, проток 10/50 л/с, запремине 3м³ произво ђача ЕКОЛОГ-КРУШИК-
ПЛАСТИКА. Инвестиција затворена у 2017.-ој години.

2) Електрорадови
Радови су изведени према Уговору број 7868-1/2015 од 2.2.2016. године о јавној набавци

радова - електро радови на реконструкцији објекта техничког сектора по инжењеринг систему и
систему „кључ у руке“. Извођач је био „Елецтрицал Десигн Војводичан“ д.о.о. из Панчева.
Предмет уговора је израда пројектно-техничке документације (Идејни пројекат реконструкције
електроенергетске инсталације и Елаборат заштите од пожара) и извођење електро радова по
инжењеринг систему и систему „кључ у руке“.

Укупна цена је износила 4.293.550,00 динара без пореза на додатну вредност, односно
5.125.260,00 динара са порезом на додатну вредност. Извођач је доставио обавештење о
завршетку радова 30.10.2016. године (дел. број 6458 од 30.11.2016.) Прегледом изведених
радова  22.12.2016. године нису стављене примедбе на квантитет и квалитет изведених радова,
осим у делу, да, Извођач није предао исправну банкарску гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року као своју уговорну обавезу. У 2016. години није извршена примопредаја радова
и потписивање записника, с обзиром да Извођач до 31.12.2016. године није доставио исправну
банкарску гаранцију. У тренутку примопредаје радова 20.2.2017. године, Извођач је у складу с
чланом 22. Уговора предао Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном
року - ГАРАНЦИЈУ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ БРОЈ
ЦГ2017/174 издату од гаранта Банка Интеса а.д. БЕОГРАД број 493 од 17.2.2017. године у
износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а на гарантни износ РСД 429.355,00 са
датумом истека гаранције 29.03.2019. године. Инвестиција затворена у 2017.-ој години.

IV. Инвестиције  на објектима РЈ“ ЗООХИГИЈЕНА“

1) Послови на текућем одржавању
 Радови на замени дотрајалих прозора и врата

Радови су изведени према Уговору о набавци радова на замени прозора и врата на
административном објекту у РЈ „Зоохигијена“ Панчево број 6343-1/2016 од 15.12.2016.
(деловодни број Извођача 2178-1/2016 од 14.12.2016.) у складу са техничком спецификацијом
Инвеститора број 6155 од 15.11.2016 године, као и прихваћеном понудом Извођача број
146/2016 и 146-1/2016 од 23.11.2016. године (деловодни број Инвеститора 6343 и 6343/1 од
24.11.2016.). Потписник предметног Уговора и Извођач радова је предузеће „Стил – нет“ из
Панчева, ул. Светозара Марковића бр.225. Укупно уговорена вредност за предметне радове
износи 112.455,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 128.779,00 динара са урачунатим
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ПДВ-ом. Вредност из Понуде за извођење грађевинско занатских радова је 30.835,00 динара без
ПДВ-а (Порез на додатну вредност за радове на уградњи столарије није обрачунат у складу са
чланом 10.2.3. Закона о порезу на дадатну вредност). Вредност из Понуде за материјал је
81.620,00 динара без ПДВ-а, односно 97.944,00 динара са ПДВ-ом . Извођач је уведен у радове
на замени прозора и врата, 23.1.2017. године, отварањем грађевинског дневника од стране
Надзорног органа. Радови су трајали до 8.2.2017. године што је и констатовано уписом у листу
грађевинског дневника.

V   Инвестиције у објекте Дирекције  ЈКП „ХИГИЈЕНА“ у ул. Цара Лазара 57

Технички пријем објеката
Дана 28.12.2016. године Сектору за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у
Панчеву припремљена је и предата документација за технички пријем објекта према Решењу
под 07/24 број 02-217-6525/14 од 01.07.2014. године. Министарство унутрашњих послова,
Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Панчеву под број 09/23 број:
217-14054/16-1 од 03.03.2017. год. (наш број 2426 од 22.05.2017.г.) је издало обавештење да
сходно члану 36 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр.111/09 и 20/2015), не постоји
обавеза прибављања сагласности у погледу спровођења мера заштите од пожара изведеног
стања конвенционалног система за дојаву пожара и природног земног гаса у пословном објекту
ЈКП „Хигијена“ Панчево, у Ул. Цара Лазара бр.57, на к.п. 6440 К.О. Панчево. Реализација је
завршена у 2017.-ој години.

VI Инвестиције у објекте РЈ“ ПАРКИНГ СЕРВИС“

1) Послови на текућем одржавању објеката

 Радови на одржавању паркинг простора „БАГРЕМАР“  и „АЕРОДРОМ“ у Ул.
Светозра Шемића бб
Радови су изведени према Уговору о набавци радова на одржавању паркинга, број 6807-
1/2016 од 26.12.2016. године (деловодни број Извођача 2283-1/16 од 23.12.2016.) у
складу са техничком спецификацијом Инвеститора, као и прихваћеном Понудом
Извођача број 150/2016 од 2.12.2016. године (деловодни број Инвесртитора 6807 од
15.12.2016.). Потписник предметног Уговора и Извођач радова је предузеће „Стил – нет“
из Панчева, ул. Светозара Марковића бр.225. Јединична цена радова исказана у Понуди
Извођача, усклађена је са јединичним ценама  из Оквирног споразумом за јавну набавку
радова - Текуће одржавање на објектима (грађевински радови на објектима, одржавање
електроинсталација, водовода и канализације, паркинга) за потребе Јавно комуналног
предузећа  „Хигијена“ Панчево, број 5316-1/2016 од 3.11.2016. године (ЈН број Б22-
3/2016). Укупно уговорена вредност за предметне радове износила је 1.027.850,00
динара без урачунатог ПДВ-а. Извођач не обрачунава ПДВ у складу са чланом 10. став 2
тачка 3 Закона о порезу на дадатну вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/2004, 86/2004 -
исп., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др.
закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016 - усклађени дин. изн.).
Одговорни извођач радова је Мирјана Н. Ћакић дипл.инж.арх. са лиценцом ИКС број
400 3218 03 именована од стране Извођача Решењем за радове по Оквирном споразуму,
број 2005-2/2016 од 27.10.2016. године (деловодни број Инвеститора 6344/2 од
24.11.2016.).  Извођач је уведен у радове на одржавању паркинга, дана 28.2.2017. године,
отварањем грађевинског дневника од стране Надзорног органа. Радови нису раније
започети због изузетно неповољних временских услова током јануара и фебруара.
Радови су трајали до 6.3.2017. године, како је и констатовано уписом у листу
грађевинског дневника. На паркингу Багремар и Бувљак извршено је машинско
разривање грејдером туцаничког застора ријачем у слоју до 20цм, прерасподела
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материјала у слојевима у оквиру постојећих површина са обнављањем попречних и
подужних нагиба, завршно планирање грејдером, ваљање и стабилизација материјала
вибро ваљком и завршно глатким ваљком од 14 тона. Преглед и примопредаја радова
завршена је 9.3.2017. године.

 Радови на замени напојног кабла, демонтажи и поновном повезивању инсталације
са израдом уземљења за контејнер на паркингу „Багремар“, у Ул. Светозра
Шемића бб

Радови су изведени према Уговору о набавци радова на замени напојног кабла,
демонтажа и поновно повезивање инсталације са израдом уземљења за контејнер
„Багремар“, демонтажа и повезивање електроинсталација и прерада разводног ормана и
електроинсталације на контејнеру на паркингу „Бувљак“ у Панчеву, Улица Светозара
Шемића б.б., број 449-1/2017 (деловодни број Извођача 0083-1/17 од 8.2.2017.)
применљив од 9.2.2017. године у складу са техничком спецификацијом Инвеститора, као
и  прихваћеном понудом Извођача број 004/2017 и 005/2017 од 27.1.2017. године
(деловодни број Инвесртитора 449 и 449/1 од 1.2.2017.). Јединичне цене радова у Понуди
Извођача исказане су према условима дефинисаним  Оквирним споразумом за јавну
набавку радова - Текуће одржавање на објектима (грађевински радови на објектима,
одржавање електроинсталација, водовода и канализације, паркинга) за потребе Јавно
комуналног предузећа  „Хигијена“ Панчево, ЈН број Б22-3/2016 и описима из Предмера
радова Инвеститора број 311/1 и 331/2 од 23.1.2017. године. Укупно уговорена вредност
за предметне радове износи 68.359,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 72.474,80
динара са урачунатим ПДВ-ом. Вредност из Понуде за извођење електро радова је
47.780,00 динара без ПДВ-а (Порез на додатну вредност за електро радове није
обрачунат у складу са чланом 10.2.3. Закона о порезу на дадатну вредност). Вредност из
Понуде за набавку електро материјала је 20.579,00 без ПДВ-а, односно 24.694,80 динара
са ПДВ-ом. Рок за извођење предметних радова је 2 (два) календарска дана од дана
увођења Извођача у посао. Извођач је уведен у електро радове дана 20.2.2017. године,
отварањем грађевинског дневника од стране Надзорног органа, а радови су трајали до
21.2.2017. године, како је и констатовано уписом у листу грађевинског дневника.
Записнички је констатовано да су уговорени електро радови изведени на простору
Багремар и Бувљак у Улици Светозара Шемића бб у Панчеву, примљени у целости у
исправном и функционалном стању без примедби на квалитет и квантитет изведених
радова у свему према уговору и техничкој документацији, прописима и стандардима,
техничким нормативима и нормама квалитета који важе за ову врсту електро радова и
материјала. Укупна вредност за плаћање по окончаној ситуацији - Рачун број 031/2017,
датум фактурисања 23.2.2017. године, износи 47.780,00 динара без ПДВ-а (Порез на
додатну вредност за предметне радове није обрачунат у складу са чланом 10.2.3. Закона
о ПДВ-у). По Рачуну број 032/2017, датум фактурисања 23.2.2017. године, укупна
вредност за плаћање износи 20.579,00 динара, односно 24.694,80 динара са ПДВ-ом.

VII Инвестициона улагања у „ЗЕЛЕНА ОСТРВА“ изграђена на територији града Панчева

1) Изградња и уређење зелених острва
Уговор о јавној набавци добара – грађевински материјал за уређење и изградњу 12 „зелених
острва“ на локацији градских Месних заједница потписан је 01.06.2017. године под бројем
2421-1/2017. Уговорена вредност материјала је 1.120.396,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. До
31.12.2017. године изведено је 11 (једанаест) „зелених острва“ на следећим локацијама:

1. Насеље Тесла, угао Ул. Проте Матије Ненадовића и Миливоја Блазнавца, кат.парцела
бр.4777/3 К.О. Панчево

2. Насеље Тесла, угао Ул. Аксентија Максимовића и Јована Гавриловића, кат.пар.бр.2488/4
К.О. Панчево

3. Насеље Тесла, Ул. Илије Гарашанина, кат. парцела бр. 8056/3 К.О. Панчево
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4. Жарка Зрењанина код броја 58, на кат. парцели бр. 6074/2 К.О. Панчево
5. Насеље Маргита, Ул. Димитрија Туцовића, испред старог млина, на кат. парцели

бр.1226/5 К.О. Панчево
6. Насеље Котеж 1, Ул. Браће Јовановића бр.102, на кат.парцели бр.2013 К.О. Панчево
7. Центар града код „Америчких зграда“, Ул. Браће Јовановића бр.33, на кат. парцели

4046 К.О. ПанчевоНасеље Тип Станко, Ул. Краљевића Марка, кат.парцела бр. 6310 К.О.
Панчево

8. Насеље Содара, Ул. Милорада Бате Михаиловића, код броја 2, на кат. парцели
бр.5920/17 К.О. Панчево

9. Насеље Стрелиште, угао Ул. Вељка Петровића и Ђуре Даничића, на кат. парцели бр.
16045/2 К.О. Панчево

11. Насеље Војловица, Ул. Гробљанска

VIII  Активности на прибављању ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА
Током године календарске 2017. године смо имали само 1 захтев за издавање извештаја о
Техничком пријему објекта који је сачињен и прослеђен, издата су 63 Техничка услова за
прикључење каo и 48 рачуна ( на основу Одлуке Надзорног Одбора о  формирању цене услуге
издавања услова  за одлагање комуналног и чврстог неопасног отпада за израду планске и
пројектне документације)  у укупном износу од 331.300,00 са ПДВ-ом.

IX Послови  везани за ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ у предузећу
Расписана је Јавна набавка   ЈН бр.А2-1-1/2017, изабран снадбевач,  и  благовремено потписан
Уговор број    514-2/2017 са ЈП „Електропривреда Србије“ Београд.
Мерна места где је исходовано привремено смањење одобрене снаге до краја 2018. год:

1.   Пословна зграда ЈКП „Хигијена“ у ул. Цара Лазара 57 одобрена    снага од 102  kW,
Потврдом број      236447/2  од 12.09.2017.год. смањена  на 30 kW.  Очекивана уштеда за
2018.год. је 165 895,6 дин, а за 4 задња месеца протекле год. износи   55.298,53 дин.

2.  Центар за сакупљање и разврставање рециклабилних материјала, Власинска 1,
Категорија    потрошње:   „средњи напон“ одобрена снага од  160  kW,  Потврдом број
262943/1  од 12.09.2017.год. смањена  на 70 kW.  Очекивана уштеда за 2018.год. је око
130.000,00 дин, а за 4 задња месеца протекле године износи                   43.201,74 дин

3.   Депонија ЈКП „Хигијена“, Димитрија Туцовића 133-135- „Одобрена снага“ од 43,47
kW, Потврдом број      236455/1  од 11.09.2017.год. смањена  на 20 kW.  Очекивана уштеда за
2018.год. је 55.000,00 дин, а за 4 задња месеца протекле год. износи 18.025,78 дин.

4. Нова депонија смећа,  Доловачки пут иза насеља Пика где је „Одобрена снага“ од 30
KW, након подношења захтева број 4068 од 06.09.2017.год ЈП ЕПС ДИСТРИБУЦИЈИ, добили
смо Решење о прикључењу број 8Ц.1.1.0.-Д.07.15.-236416-17 од 19.09.2017, на основу кога смо уз
приложену неопходну документацију поднели захтев за изградњу прикључка број 4612 од
11.10.2017.год. што је извдено  27.10.2017. год. Од 01.11. 2017. се обрачунава „Одобрена снага“
од 70Кw. Уштеда у задња 2 месеца 2017.год. износи 17.417,65 дин.

3. Извештај о раду службе „Унутрашња контрола“

Служба унутрашње контроле ЈКП „ХИГИЈЕНА“ је током 2017.год радила на побољшању
квалитета и квантитета послова, као и на пословима контроле објеката који се налазе у склопу
ЈКП „ХИГИЈЕНА“Панчево.
Објекти који су контролисани 24 часа су:
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 објекат Дирекција ул. Цара Лазара 57
 објекат Одржавање ул.Новосељански пут бб.
 објекат Нова Депонија ул.Доловачки пут бб
 објекат Стара Депонија ул.Димитрија Туцовића бр.133
 објекат Зоохигијена ул.Власинска бр.1
 објекат Рециклажни Центар ул.Власинска
 објекат Паркинг Сервис ул. Димитрија Туцовића бр.5
 објекат Затвореног паркинга на пијаци Аеродром

Служба унутрашње контроле спроведеним активностима као и благовременим контролама
опреме, постројења и објеката имала је велики утицај на побољшање пословања како на новој
депонији тако и на старој депонији.
Уведеним мерама додатних контрола при дистрибуцији и требовањима горива, служба
унутрашње контроле допринела је  остварењу  значајних уштеда у потрошњи горива.
Успостављањем и спровођењем поштовања процедура и уговорених правила рада, служба
унутрашње контроле је константно радила на одржавању успешне сарадње са радницима
ромске популације „Демократско удружење рома“ који на раде на  издвајању  рециклабилних
материјала на новој депонији..
У 2017.год рађене су припреме спровођења редовних акција контрола возила (поседовање
потребних докумената, прве помоћи, уредности и визуелне исравности) и возача запослених у
ЈКП „ХИГИЈЕНА“ (поседовање потребних докумената, употреба ЛЗС..и сл) а све у складу са
правилником ЈКП „ХИГИЈЕНА“.
Како набавка електронског алко‐метра, којим би се вршила контрола радника да ли су у
алкохолисаном стању, није спроведена у 2017.год. његова набавка се планира у 2018.год.

4. Извештај о раду Службе информатичких послова за 2017.

Током 2017. године служба се превасходно бавила одржавањем постојећег система како би се
пословање ЈКП Хигијене одвијало несметано. Поред усаглашавања софтвера са законским
изменама, обављено је и неколико измена које за циљ имају да олакшају и убрзају одређене
делове пословног процеса. Поред постојећих софтверских решења крајем године уведен и нов
софтвер за рад писарнице.
Поред унапређења софтвера спроведена је набавка рачунарске опреме. Овом набавком је поред
обнављања радних станица корисника обновљена и серверска опрема. Такође су спроведене и
редовне набавке услуга мобилне и фиксне телефоније и интернет конекција. Кроз ове набавке је
повећан капацитет интернет веза у односу на претходне године.
Током године је вршен редован сервис видео надзода на свим локацијма.
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В.  ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТИ

Збирни преглед по групацијама трошкова за 2017.годину

Р.бр Назив трошка Врста возила
Потрошња

у
динарима

Укупно
31.12.2017

1 2 3 4 5

1
Основни материјал

Путничка возила 11.859
542.5562 Теретна возила 530.697

3 Остало 0
4

Резервни делови
Путничка возила 145.032

3.712.1035 Теретна возила 3.567.071
6 Остало 0
7

Ауто гуме
Путничка возила 73.742

1.374.7938 Теретна возила 1.301.051
9 Остало 0
10

Мазиво
Путничка возила 38.154

936.68311 Теретна возила 898.528
12 Остало 0
13

Гориво
Путничка возила 1.797.739

26.992.21714 Теретна возила 24.787.400
15 Остало 407.078
16

Услуге одржавања
Путничка возила 186.677

2.133.25517 Теретна возила 1.946.578
18 Остало 0
19

ГПРС
Путничка возила 203.759

897.36620 Теретна возила 693.607
21 Остало 0
22

Амортизација
Путничка возила 1.358.721

20.880.76223 Теретна возила 19.510.200
24 Остало 11.841
25

Тех.прегл,регистрација,осигурање
Путничка возила 309.599

2.347.45426 Теретна возила 2.024.023
27 Остало 13.832

У К У П Н О 59.817.188
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Д.  ИНВЕСТИЦИЈЕ
I ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017.

Преглед укупних инвестиционих улагања у 2017. години

Р.бр. Опис Вредност у
динарима

Извори финансирања у дин
Сопствена

срества Буџет Кредит Донације
1 2 3 4 5 6 7

I НАБАВКА ДОБАРА 17.949.080 3.462.017 13.549.962 950.834 0
1 Теретна возила 13.390.834 0 12.440.000 950.834 0

1.1 Аутосмећари 12.440.000 12.440.000

1.2 Аутосмећар -Долово 950.834 950.834

2 Контејнери и канте 1.206.240 1.206.240 0 0 0
3.1 Стубна канта - ХДПЕ 50 л - 80 ком. 1.000.000 1.000.000

3.2 Стубна канта -металне 66.240 66.240
3.3 Ручна колица за чистаче 140.000 140.000

3 Опрема за Нову депонију-
талпе 1.109.962 13.733 1.109.962

4 Компјутери и компјутерска
опрема 2.216.644 2.216.644 0 0 0

4.1 Компјутери и компјутерска опрема 269.844 269.844

4.2 Пословни програм-писарница 1.785.000 1.785.000

4.3 Мобилни телефони 161.800 161.800

5 Намештај -столице 25.400 25.400
II НАБАВКА УСЛУГА 2.032.208 985.567 1.046.641 0 0

1
Услуге у делатност
управљања комуналним
отпадом

1.046.641 0,00 1.046.641 0,00 0,00

1.1 Консултанске услуге за интегрисану
дозволу-Нова депонија 585.520 585.520

1.2 центар за комунални отпад-пројекат 190.000 190.000

1.3 центар за комунални отпад-
исходовање дозвола 271.121 271.121

2 Услуге за заједничке службе 985.567 985.567 0 0 0
2.1 Уградња намештаја 15.167 15.167

2.2 стручни надзор за  уградњу
сепаратора масти и уља у радионици 125.000 125.000

2.3 елаборат заштите од пожара-
радионица 845.400 845.400

III РАДОВИ 910.000 910.000 0 0 0
1 Радови за заједничке службе 910.000 910.000 0

1.1 идејно решење 70.000 70.000

1.2 уградња сепаратора масти и уља-
радионица 840.000 840.000

Укупно капиталне
инвестиције 20.891.288 5.357.584 14.596.603 950.834 0

У 2017.год у инвестиције је уложено укупно 20.891.288дин.
ЈКП „Хигијена“ је из сопствених средстава финансирала набавку инвестиција у вредности 5.357.584
дин (добара за 3.462.017дин, услуга за 985.567дин и радова за 910.000дин)
За набвку инвестиција из буџета града је издвојено 14.596.603 дин.
У 2017.год је преузето возило ЈКП „Долови“ и ЈКП „Хигијена“ је наставила са отплатама преосталих
рата кредита за то возило.
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Е.  РАДНА СНАГА, ЧАСОВИ РАДА И ЗАРАДЕ

I РАДНА СНАГА

1.1. Преглед запослених радника по признатој квалификационој структури

1.2. Преглед флуктуације стално запослених радника (на неодређено време) по
стварној квалификационој структури

1.3. Преглед запослених раника на одређено време по месецима
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II ЧАСОВИ РАДА

3.1. Преглед остварених часова рада и њихове структуре

III ЗАРАДЕ

3.1.  Упоредни преглед реализације и плана зарада по месецима



50

3.2.  Упоредни преглед бруто и нето зарада по месецима

3.2. Упоредни преглед просечних зарада
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Ж. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ
I ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ У 2017. ГОДИНИ

Пословни приходи у 2017.години су реализовани у износу од 573.908.018 динара, а пословни
расходи 536.007.142 динара тако да је пословни добитак 37.900.876 динара.
Финансијски приходи су реализовани у износу од 2.012.515 динара, а финансијски расходи
2.153.525 динара тако да је губитак из финансирања 141.010 динара.
Остали приходи су реализовани у износу од 10.473.677 динара, а остали расходи 17.971.057
динара, те је остварен негативан финасијски резултат из односа осталих прихода и осталих
расхода у износу од 7.497.380 динара.
Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности су у
2017.год 734.416 динара  док су расходи од усклађивања вредности остале имовине која се
исказује по фер вредности 27.574.415 дин. Негативна разлика у корист расхода од
усклађивања је у износу од 26.839.999 динара.
Приходи из ранијих година су у износу од 5.313 динара.
Посматрајући укупне приходе (587.133.939 динара) и укупне расходе (583.706.139 динара)
произилази добитак из редовног пословања у износу од 3.427.800 динара.
Узимајући у обзир Порески расход у износу од 2.848.000 дин и Одложени порески приход
периода у износу од 2.409.000 динара, Нето добитак за 2017.год износи 2.988.800 динара.
Нето добитак ће се, у складу са Програмом пословања ЈКП”Хигијена” Панчево за
2017.годину са финансијским планом (четврта измена) искористити за покриће губитака из
ранијих година.
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II УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ПРИХОДА
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а) ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
- Пословни приходи су реализовани у висини 573.908.018 динара што је у односу на
планираних 599.196.000 динара за 4% мање и у струкутури укупних прихода имају
највеће учешће – 97,75%.
I  Приход од продаје робе, реализован 81% од планираног обима, подразумева- Приход
РЈ „Екосировина“
Делатност РЈ „Екосировина“ подразумева прикупљање, сортирање и даљу продају
рециклабилних материјала. Приход РЈ „Екосировина“ остварен је у износу од
13.173.388 динара што у односу на планираних 16.260.000 динара представља 81%
планираног износа. Разлоге ваља тражити у самом моделу функционисања. На
тржишту рециклабилних материјала у Панчеву током претходних неколико година
развила се нелегална трговина овом врстом отпада. Крајем 2013.године, пуштањем у
рад Центра за прикупљање и разврставање рециклабилних материјала створени су
услови за довођење у ред процеса селекције отпада на територији града Панчева.
Међутим, тај процес је врло спор и поред вишеструког ангажовања запослених у ЈКП
“Хигијена“. Такође, од септембра месеца преса није у функцији тако да је рад у РЈ
“Екосировина” отежан, ПЕТ се складишти на свим слободним површинама око хале и
није било испорука.
II  Приходи од продаје производа и услуга, реализовани 96% од планираног обима,  се
састоје од:
- Прихода од изношења и депоновања отпада, који у Укупним приходима имају највеће
учешће (68,43%) остварени су у висини од 401.777.012 динара што у односу на
планираних 409.015.000 динара представља 98%. Висину реализације правдамо тешком
ситуацијом у привреди, стављањем пословних простора ван функције, последично
остваривањем права на умањење или привременог ослобађања плаћања услуге
сакупљања, уклањања, одвожења и одлагања кућног отпада.
Поред напред наведеног, нису се ни повећале цене предвиђене Програмом пословања
(последње повећање цена је било у јулу 2014. године).
Анализу РЈ „Изношење отпада“ видети у Одељку Б., Глава II.
- Ванредни приход РЈ "Изношење отпада", РЈ „Стара депонија“, РЈ „Нова депонија“ и
Центар за рециклажу је остварен у висини 2.448.226 динара што је 27% од планираних
9.000.000 динара. На овако мало остварење ванредног прихода је највише утицао
изостанак приход планираног од пружања ванредних услуга депоновања на Новој
депонији.
- Ванредни приход РЈ "Чистачи" и Службе Зоохигијена је остварен у висини 384.668
динара
- Приход Службе "Паркинг сервис" је остварен у висини 15.916.166 динара што у
односу на планираних 20.000.000 динара представља 80% јер је изостао планирани
приход „паук“-а . У односу на 2016.годину овај приход је знатно већи (за 276%) јер,
Одлуком града Панчева о уређењу саобраћаја (сл. Лист бр 19/17) паркинг сервис од
01.11.2017. за услугу паркирања наплаћује комуналну услугу, а не таксу као до тада.
Анализу Службе „Паркинг сервис“ видети у Одељку Б., Глава IV.
- Приход Ресторана-Чајне кухиње за потребе запослених је остварен у висини 595.982
динара и у односу на планираних 700.000 дин остварење је 85%.
- Остали ванредни приходи су реализовани у износу од 279.207 динара
III  Приходи од активирања учинака и робе:
- Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе су
реализовани у 2017.години у износу од 1.462 динара.
IV  Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.:
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- Приходи из буџета града за покриће материјалних трошкова и зарада за РЈ "Чистачи"
и Службе "Зоохигијена" су планирани и остварени 100%, тј у износу од 52.964.311
динара.
-Реализација прихода из буџета града за услугу чишчења јавних површина (јер се од
01.08.2017.год за назначену услугу не врши покриће трошкова из буџета, већ се
испоставља фактура) износи 30.458.931 динар или 100% планираног износа.
- За услуге зоохигијене се такође од 01.08.2017.год врши фактурисање услуга и
реализација је у износу од 7.372.695 динара (такође 100% планираног износа).
Укупни приход РЈ "Чистачи" и Службе "Зоохигијена" финансиран из буџета  износи
90.795.937 динара што је 100% у односу на реализацију 2016.године (90.795.968
динара).
Анализу РЈ „Чистачи“ и РЈ „Зоохигијена“ видети у Одељку Б., Глава I.
- Приходи из буџета града за покриће материјалних трошкова и зарада Службе
"Паркинг сервис" су остварени у висини 46.842.103 динара, што је 100% планираног
износа, али 23% мање него 2016.год јер се од 01.11.2017.год. Одлуком града Панчева о
уређењу саобраћаја за услугу паркирања наплаћује  комунална услуга директно
корисницима услуга.
Анализу Службе „Паркинг сервис“ видети у Одељку Б., Глава IV.
- Приход из буџета за јавне радове је остварен у висини 572.511 динара и у односу на
2016.годину су већи за 133%.
- Приход из буџета за потрошни материјал за изградњу и уређење зелених острва
износи 764.506 динара, што је само 18% планираних средстава. По спроведеном
поступку јавне набавке, приступило се реализацији у обиму колико су дозвољавале
временске прилике, а и техничке могућности предузећа. Део неискоришћених
средстава је опредељен и буџетом за 2018.годину.
V  Други пословни приходи:
- Други пословни приходи реализовани су у износу од 356.850 динара, остварење је
12% веће од плана и чине их првенствено приходи од станова датих у закупа.

б)  ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
- Финансијски приходи су остварени у висини 2.012.515 динара што у односу на
планираних 1.450.000 динара представља 39% веће остварење плана и у укупним
приходима учествују са 0,34%.
Састоје се највећим делом од прихода од законски обрачунатих камата на доцњу у
плаћању дужника као и од камата на орочена  новчана средства.

в) ОСТАЛИ ПРИХОДИ
- Остали приходи су остварени у висини 10.473.677 динара и у укупним приходима
учествују са 1,78% .
Највећим делом се састоје од прихода од смањења обавеза (9.238.756дин) и камион
смећар од ЈКП“Долови“ у износу од 950.834 динара

г) ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ која се
исказује по фер вредности у износу 734.416 динара
д) ПРИХОДИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
Приход на основу исправке грешке из ранијих година је у износу од 5.313 динара.
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III УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ РАСХОДА
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а)  ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:
- Пословни расходи су реализовани у висини 536.007.142 динара што у односу на
планираних 582.114.010 динара представља 92% планираног износа и у структури
укупних трошкова утиче са 91,83%.
I  Набавна вредност продате робе:
- Набавна вредност продате робе је реализована у висини од 7.908.055 динара.
Делатност РЈ „Екосировина“ подразумева прикупљање, сортирање и даљу продају
рециклабилних материјала. Током 2017.године предузете су разне активности како би
се повећала количина прикупљених и откупљених рециклабилних материјала од
физичких и правних лица како би се приходи ове радне јединице повећали (што
последично доводи и до повећања расхода). Тај ефекат се и постигао, али не у
очекиваним количинама и повећање расхода за ову намену не доводи до
пропорционалног повећања прихода ове радне јединице тако да је трошак за ову
намену у односу на 2016.годину, када је износио 11.465.025 динара, смањен за 31%, а у
односу на планираних 9.100.000 динара за 13%.
Анализу РЈ „Екосировина“ видети у Одељку Б., Глава III.
II  Трошкови материјала:
Реализација укупних трошкова материјала у 2017.години износи 49.815.783 динара што
је у односу на планираних 59.936.667 динара 83%.
- Трошкови материјала за израду и режијског материјала су реализовани у висини
4.868.489 динара што у односу на планираних 9.531.667 динара представља 51%
планираног износа, а и у односу на реализацију 2016.год 71%.
- Трошкови резервних делова су реализовани у висини 3.741.985 динара што у односу
на планираних 6.000.000 динара представља 62% планираног износа.
- Трошкови ауто гума су реализовани у висини 1.375.449 динара што је у односу на
планираних 1.345.000 динара 2% више.
- Трошкови личних заштитних средстава су остварени у износу 2.933.141 динара што у
односу на планираних 3.500.000 динара представља 84% планираног износа.
- Трошкови ситног инвентара су остварени у износу 114.965 динара што у односу на
планираних 560.000 динара представља 21% планираног износа. У 2017.год. није
спроведена планирана набавка алата.
- Трошкови канцеларијског материјала су остварени у износу 1.062.309 динара што у
односу на планираних1.000.000 динара представља 106% планираног износа.
- Трошкови горива и мазива су остварени у износу 27.950.665динара што у односу на
планираних 29.650.000 динара представља 94% планираног износа. Уштеде су
остварене углавном као последица повољних временских прилика када је и потрошња
мања.
- Трошкови енергије су остварени у износу 7.768.780 динара и мањи су од планираних
за 7%. Трошкови енергије подразумевају трошкове електричне енергије и трошкове
загревања просторија. У односу на 2016.годину  (6.235.796 динара) трошкови енергије
су повећани за 8%.
III  Трошкови зарада:
Реализација трошкова зарада у 2017.години износи 341.487.557 динара што је у односу
на планираних 361.899.143 динара 94%. То су трошкови који у укупним трошковима
учествују са највећим уделом - 58,50%
- Трошкови зарада и накнада зарада (бруто), који у укупним трошковима имају
драстично највеће учешће (52,23%), су остварени у износу 304.875.949 динара што у
односу на планираних 315.709.950 динара представља 97% планираног износа.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто), исплаћују се у складу са одредбама Закона о



57

утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12) и
Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада
и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“
број 116/14). Како је наплата потраживања у 2017. години била у складу са планираном
и домаћинско пословање и средства за исплату зарада су обезбеђена без довођења у
питање ликвидност предузећа.
- Трошкови накнада по уговорима су остварени у износу 3.898.458 динара што у односу
на планираних 6.908.138 динара представља 56% планираног износа.
- Остали лични расходи и накнаде - трошкови доласка на рад, трошкови дневница,
превоза на службеном путу, друмарине и сл. су остварени у износу 13.929.952 динара
што у односу на планираних 17.320.000 динара представља 80% планираног износа.
- Остали лични расходи и накнаде- солидарна помоћ, отпремнине и др. су остварени у
износу 18.780.673 динара што у односу на планираних 21.961.055 динара представља
86% планираног износа, а у односу на реализацију у 2016.год је 531% веће. Узрок
повећања је исплата солидарне помоћи у складу са посебним колективним уговором за
јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ради
ублажавања неповољног материјалног положаја запослених и исплата опремнина за
случај отпуштања са посла у циљу спровођења одлуке о максималном броју запослених
на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева.
IV  Трошкови производних услуга:
Реализација трошкова производних услуга у 2017.години износи 34.362.731 динар што
је за 26% мање од планираних средстава за ову намену (планирано 46.440.200 динара).
- Трошкови услуга одржавања, услуга на изради учинака и осталих услуга су
реализовани у висини 28.651.706 динара што у односу на планираних 35.350.000 динара
представља 81% планираног износа. У питању су трошкови одржавања објеката, возила
и друге опреме. Нижа реализација од планиране је последица уштеда у процесу јавних
набавки, али и опрезног планирања, обзиром да је исправна механизација од виталног
значаја за несметано вршење поверене делатности од јавног значаја, те се и планира са
резервом за непредвиђене кварове.
- Трошкови транспортних услуга (Поштанке услуге, фиксна и мобилна телефонија,
интернет конекција, ГПРС праћење и др.) су реализовани у висини 4.292.270 динара
што у односу на планираних 8.300.000 динара представља 52% планираног износа.
Трошкови ГПРС праћења, иако на овом месту транспортни трошак, служе контроли
коришћења службених возила, те последично стварају уштеде горива, резервних
делова, поправки услед несавесног управљања возилима.
- Трошкови закупнина, сајмова, рекламе и пропаганде, истраживања и развоја су
реализовани у висини 545.451 динар што у односу на планираних 1.030.200 динара
представља 53% планираног износа. Уштеда је извршена на трошковима рекламе и
пропаганде.
- Трошкови здравствених прегледа су реализовани у висини 237.327 динарa што у
односу на планираних 740.000 динара представља 32% планираног износа.
- Трошкови стручних публикација, штампе,… су реализовани у висини 635.977 динара
што у односу на планираних 1.020.000 динара представља 62% планираног износа.
V  Трошкови амортизације и резервисања:
- Трошкови амортизације и резервисања су остварени у износу 57.009.205 динара што
је у односу на планираних 56.489.000 динара веће за 1%. У укупним трошковима
учествују 9,77%.
VI  Нематеријални трошкови:
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Реализација нематеријалних трошкова у 2017.години износи 45.423.811 динара што је
за 6% мање од планираних средстава за ову намену (планирано 48.249.000 динара), а
4% је већа од реализације у 2016.години (43.768.141 динара).
Највећи део ових средстава (25.157.044 динара) је трошак уплате у Буџет у складу са
Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно
зарада  и других сталних примања код корисника јавних средстава, затим трошкови
вештачења и остали судски трошкови 9.541.954 дин (углавном због уједа паса), премије
осигурања 5.558.800 дин, трошкови платног промета 1.510.848 динара, трошкови
пореза 1.372.270 динара.

б)  ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ:
- Финансијски расходи су реализовани у висини 2.153.525 динара што је у односу на
планираних 1.850.000 динара веће за 16%, а у односу на реализацију 2016.године су
мањи за 25% (2.876.247 динара). Расходи се односе на обрачун камата и негативних
курсних разлика.

в)  ОСТАЛИ РАСХОДИ:
- Остали расходи су реализовани у висини 17.971.057 динара што је у односу на план
веће за 5.890%. Највеће учешће у овим расходима има директан отпис потраживања по
одлуци НО - отпис ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД у износу од 17.504.237 динара (у складу
са усвојеним Унапред припремљеним планом реорганизације).
г)  РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ:
- Расходи по основу обезвређења имовине, тј индиректни отписи потраживања су
остварени у износу 27.574.415 динара, што је у односу на реализацију 2016.године
мање за 79% (133.525.502 динара), али 4% веће од плана. Као разлог наводимо тешку
ситуацију и неликвидност привредних субјеката на територији града. Правилник о
рачуновоству ЈКП „Хигијена“ Панчево налаже индиректни отпис потраживања за
потраживања старија од 90 дана.
д)  УКУПНО РАСХОДИ (А+Б+В+Г)
- Укупни расходи су остварени у висини 583.706.139 динара што у односу на
планираних 610.676.010 динара представља 96% планираног износа.
Ако се из укупних трошкова изузму трошкови отписа потраживања ХИП-
ПЕТРОХЕМИЈА у висини 17.971.057 (износ који је специфичан за 2017.год), реални
трошкови  2017.године би били 568.586.681 динар.  У односу на овако исказане укупне
трошкове, учешће појединих трошкова би  били реалније исказани:
-Највеће учешће у укупним трошковима имали би трошкови зарада.  Њихово учешће је
60%. Овако високо учешће зарада у трошковима захтева сталну ликвидност предузећа.
-Веома значајно учешће у укупним трошковима имала би амортизација  и резервисање
чије је  учешће у укупним трошковима 10%.
-Трошкови горива и мазива у укупним трошковима  би учествовали 5%.
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IV БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2017.

у хиљадама динара

Група
рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП Напомена

број
Текућа
година

Претходна
година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
60 до 65,

осим 62 и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017) 1001 573.906 618.985

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ
(1003+1004+1005+1006+1007+1008) 1002 13.173 19.470

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 4.1 13.173 19.470
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 421.401 397.116

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

613 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту 1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 4.1 421.401 397.116

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

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,
ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 4.1 138.975 201.721

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 4.1 357 678

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 536.006 525.305

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 4.2 7.908 11.465

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 1 2

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 4.2 14.096 16.931

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 4.2 35.719 33.992
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52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ
ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 4.2 341.488 332.710

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 4.2 34.363 31.907

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 4.2 50.159 46.615

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 4.2 6.850 7.919

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 4.2 45.424 43.768

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0 1030 93.680 93.680

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

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039) 1032 1.387 1.535

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 0

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035 0

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и
заједничких подухвата 1036 0

669 4. Остали финансијски приходи 1037 0

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 4.3 1.387 1.535

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

1039 0 0

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047) 1040 2.154 2.876

56, осим 562,
563 и 564

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

1041 1.135 400

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним
правним лицима 1042 0

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним
лицима 1043 0

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и
заједничких подухвата 1044 0

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 4.4 1.135 400

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 4.4 1.007 1.937

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

1047 12 539

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032) 1049 767 1.341

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

1050 4.5 734 49.508

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

1051 4.6 27.574 131.331

67 и 68, осим
683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 4.5 10.474 9.468

57 и 58, осим
583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 4.6 17.971 4.383

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053) 1054 58.576 15.601

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 5

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

1057 4.6 27

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057) 1058 58.581 15.574
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О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056) 1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 4.7 2.948 15.576

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 4.7 2.409 1.631

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063) 1064 3.12 2.988 1.629

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

V БИЛАНС СТАЊА
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2017.

у хиљадама динара

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

Износ

Напомена
бр.

Текућа
година

Крајње
стање

31.12.2016.
1 2 3 4 5 6

АКТИВА
0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА
(0003+0010+0019+0024+0034) 0002 539.536 540.237

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
(0004+0005+0006+0007+0008+0009) 0003 1.705 0

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

013 и део
019 3. Гудвил 0006

014 и део
019 4. Остала нематеријална имовина 0007 3.1 1.705

015 и део
019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део
019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА
(0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 +
0018)

0010 484.497 519.297
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020, 021
и део 029 1. Земљиште 0011

022 и део
029 2. Грађевински објекти 0012 3.2 331.421 342.020

023 и део
029 3. Постројења и опрема 0013 3.2 148.803 167.224

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 3.2 3.965 9.044

027 и део
029

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и
опреми 0017 3.2 308 308

028 и део
029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018 701

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА
(0020 + 0021 + 0022 + 0023) 0019 813 813

030, 031
и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020 3.2 813 813

032 и део
039 2. Основно стадо 0021

037 и део
039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део
039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим
047

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

0024 16.086 16.086

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 3.5 68.462 16.086

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

05 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
(0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) 0034 2.749 4.041
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050 и део
059

1. Потраживања од матичног и зависних правних
лица 0035

051 и део
059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036

052 и део
059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037

053 и део
059

4. Потраживања за продају по уговорима о
финансијском лизингу 0038

054 и део
059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део
059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040 110

056 и део
059 7. Остала дугорочна потраживања 0041 3.5 2.749 3.931

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042 3.10 15.713 13.304

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 +
0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) 0043 228.311 277.014

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 +
0050) 0044 25.344 21.419

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан
инвентар 0045 3.6 23.065 19.506

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046
12 3. Готови производи 0047
13 4. Роба 0048 3.6 405 231
14 5. Стална средства намењена продаји 0049 3.6 511 511
15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 3.6 1.363 1.171

20 II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) 0051 155.441 188.110

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

203 и део
209

4. Купци у иностранству – остала повезана правна
лица 0055

204 и део
209 5. Купци у земљи 0056 3.7 154.907 187.576

205 и део
209 6. Купци у иностранству 0057 3.7 534 534

206 и део
209 7. Остала потраживања по основу продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059 3.7 3 3

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 3.7 2.385 9.251

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

0061

23 осим
236 и
237

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) 0062 128 245



64

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

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 3.8 128 245

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 3.9 44.033 57.774

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 3.10 174 137
28 осим

288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 803 75

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 0071 783.560 830.555

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 147.397 141.665
ПАСИВА
А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 +
0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424
- 0441 - 0442)

0401 706.690 689.370

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 +
0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 736.004 721.672

300 1. Акцијски капитал 0403
301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404
302 3. Улози 0405
303 4. Државни капитал 0406 3.12 730.675 716.343
304 5. Друштвени капитал 0407
305 6. Задружни удели 0408
306 7. Емисиона премија 0409
309 8. Остали основни капитал 0410 3.12 5.329 5.329
31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и
237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

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

0414

33 осим
330

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

0415

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



65

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 2.988 1.629

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418
341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 3.12 2.988 1.629

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420
35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 32.302 33.931

350 1. Губитак ранијих година 0422 3.12 32.302 33.931
351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
(0425 + 0432) 0424 26.043 33.180

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
(0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 20.996 18.820

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних
богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције
запослених 0429 3.12 20.996 18.820

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430
402 и
409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 +
0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) 0432 5.047 14.360

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 3.14 5.047 14.360
415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438
416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439
419 8. Остале дугорочне обавезе 0440
498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42 до 49
(осим
498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 +
0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 72.514 107.304

42 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) 0443 7.493 10.655

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 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449 3.15 7.493 10.655
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429

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450 3.16 310 196

43 осим
430

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 +
0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 11.057 23.859

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

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

435 5. Добављачи у земљи 0456 3.16 10.316 23.202
436 6. Добављачи у иностранству 0457 3.16 76 70
439 7. Остале обавезе из пословања 0458 3.16 665 587

44, 45 и
46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 3.17 28.565 31.730

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 3.18 4.706 3.918

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 3.18 55 12.307

49 осим
498

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 3.18 20.328 24.639

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 805.247 829.854

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 141.820 147.397

1. БИЛАНС СТАЊА

А) АКТИВА

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

Б. СТАЛНА ИМОВИНА

I. Нематеријална имовина
Током 2017.год је набављен и активиран програм за обраду података у износу од 1.705
хиљада динара.
II. Некретнине, постројења и опрема
Током 2017.год вредност некретнина, постројења и опреме је умањена за 31.099 хиљада
динара.
Вредност грађевинских објеката (конто 022 и део 029) је 331.421 хиљада динара и у
2017.години су активирана и набављена средстава у износу 5.529.389 дин, али
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узимајући у обзир и исправку вредности, вредност је 10.599 хиљада дин мања него у
2016.год
Вредност постројења и опреме (конто 023 и део 029) је 148.803. Улагања у 2017.год се
односе на улагања у:
 опрему  за саобраћај, утовар, истовар, транспорт (конто 023006) су 13.619.334

динара и то за аутосмећар преузет од ЈКП“Долови“ (950.834 динара), интерна
црпна станица за точење нафте ( 228.500дин) и два половна аутосмећара
Мерцедес бенз финансирана из буџета ( по 6.220.000 дин сваки)

 опрему за одржавање канцеларија (конто 023007) у износу од 218.990 динара и
то за набавку рачунарске опреме и сл.

 опрему за нову депонију (конто 023013) у износу од 910.000 динара – двоструко
армиране бетонске талпе

 алат и инвентар (конто 023070) у укупном износу од 140.000 динара и то ручна
колица за чистаче

 алат и инвентар са калкулативним отписом (конто 023200) у износу од 848.043 и
то стубне канте 500.000 дин, интерна црпна станица 28.900 дин, као и разна
рачунарска опрема

Такође, вршен је и отпис по одлуци НО за
 опрему за трговину, занатство и комуналну делатност у износу 763.885 дин

(контејнери) и
 алата и инвентара са калкулативним отписом  4.307.249 дин

узимајући у обзир и исправку вредности, вредност Постројења и опреме је за 18.421
хиљаду динара мања од 2016.год

Вредност некретнина, постројења и опреме у припреми (конто 026 и део 029) је
повећана за 20.891.288 дин, с тим што је 22.970.756 дин активирано и узимајући у обзир
и исправку вредности, у односу на 2016.год је мања за 2.079 хиљада динара.

Вредност улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми (конто 027) се
није мењала у односу на 2016.годину.
III. Биолошка средства
Вредност биолошкох средстава (конто 03) се није мењала у односу на 2016.годину.
IV. Дугорочни финансијски пласмани
Током 2017.год вредност дугорочних финансијских пласмана је повећана за 52.375.657
динара. У складу са усвојеним Унапред припремљеним планом реорганизације за ХИП-
Петрохемију, а по одлуци НО, извршена је конверзија дуга у акцијски капитал тако да
је вредност у 2017.години 68.462 хиљада динара.
V. Дугорочна потраживања
Током 2017.год вредност дугорочних потраживања је 2749 хиљада динара и у односу
на 2016.год смањена су за 1.182 хиљаде динара.

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

Одложена пореска средства у 2017.год износе 15.713 хиљада дин и у односу на
2016.год су већа за 2.409 хиљада дин.

Г. ОБРТНА  ИМОВИНА
I. Залихе
Стање залиха (група конта класе 1) на дан 31.12.2017.године је веће за 3.925 хиљадe
динара у односу на 31.12.2016.године и износиe 25.344 хиљадa динара.
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Стање залиха материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара (група конта
класе 10) на дан 31.12.2017. године је повећано за 3.559 хиљада динара и износи 23.065
хиљада динара,
Залихе робе (група конта класе 13) су веће за 174 хиљада динара  у односу на
31.12.2016.годину и износе 405 хиљада динара и састоје се највећим делом од залиха
секундарних сировина.
Стална средства намењена продаји (група конта класе 14) се нису мењала у односу на
2016.годину и износе 511 хиљада дин.
Плаћени аванси за залихе и услуге (група конта класе 15) су већи за 192 хиљада динара
у односу на 31.12.2016.годину и износе 1.363 хиљада динара.
II. Потраживања по основу продаје
Потраживања  од купаца у земљи (конто 204 и део конта 209)   износе 154.907 хиљада
динара и у односу на 2016.год су мања за 32.669 хиљада дин.
Потраживања од купаца у иностранству (конто 205 и део конта 209) се односе на
пренос салда из ранијих година, нису се мењала и износе 534 хиљада динара, а односе
се на ненаплаћена потраживања за одмаралиште у Будви.
III. Потраживања из специфичних послова (група конта 21) се нису мењала у односу
на 2016.годину и износе 3 хиљаде дин. Састоје се из потраживања од поште и банака за
чекове.
IV. Друга потраживања
Друга потраживања (група конта 22) износе 2.385 хиљада динара и највећим делом се
односе на потраживања за више плаћен порез на добит, од радника за трошкове
мобилних телефона,  на потраживање за накнаду боловања – породиљско и преко 30
дана и сл.
V. Kраткорочни финансијски пласмани (група конта класе 23 осим 236 и 237)
Остали краткорочни финансијски пласмани су мањи него на дан 31.12.2016.године и
износе 128 хиљада динара. Састоје се из делова дугорочних кредита који доспевају до 1
године.
VI. Готовински еквиваленти и готовина (група конта класе 24 )
На текућим рачунима банака и кратко орочених ночаних средстава,  на крају
2017.године је било 44.033 хиљада динара.
VII. Порез на додату вредност (група конта класе 27 )
Обавеза за ПДВ по основу примљених фактура и интерног обрачуна за екосировину је
на крају 2017.године износила 174 хиљада динара.

Д. УКУПНА АКТИВА= ПОСЛОВНА ИМОВИНА
На крају 2017.године Пословна имовина је вредности 783.560 хиљада динара и у
односу на 2016.годину је мања за 46.995 хиљада динара.

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
Укупна ванбилансна актива износи 147.397 хиљада динара и у односу на 2016. годину
је већа за 5.732 хиљада динара.

Б) ПАСИВА

А. КАПИТАЛ

На дан 31.12.2017.године вредност капитала је 706.690 хиљада динара и у односу на
2016.годину је већи за 17.320 хиљада динара.

I Основни капитал
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Основни капитал је у 2017.години већи за 14.331.622 динара на конту Државног
капитала (конто 303) за вредност улагања у нову депонију (набавка талпи 1.109.962дин,
консултантске услуге 585.520дин), рециклажни центар (услуге пројектовања
196.140дин) и набавка два половна аутосмећара (12.440.000дин) тако да је вредност
државног капитала 730.675 хиљада динара.

VIII  Нераспоређени добитак
Нераспоређени добитак (конто 341) за 2017.год износи 2.988 хиљада динара и
искористиће се за покриће губитка из ранијих година
X Губитак
Губитак из ранијих година (конто 350) за 2017.год износи 32.302 хиљада динара и мањи
је од 2016. год за 1.629 хиљада дин, тј нераспоређени добитак прошле год.

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

I Дугорочна резервисања
Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (конто 404) су на
дан 31.12.2017.године износила 20.996 хиљада динара и односе се на резервисања за
отпремнине и јубиларне награде радницима.

II Дугорочне обавезе
На дан 31.12.2017.године дугорочни кредити и зајмови (конто 414) су 5.047 динара и
мањи су за 9.313 хиљада него у 2016.години

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

I Краткорочне финансијске обавезе
На дан 31.12.2017.године краткорочне финансијске обавезе  (конто 42) износе 7.493
хиљада динара и састоје се из дела дугорочних кредита који доспевају до једне године.
II  Примљени аванси, депозити и кауције
На дан 31.12.2017.године Примљени аванси, депозити и кауције (конто 430) износе 310
хиљада динара и састоје се највећим делом из примљних аванса од купаца (куће и
станови).
III Обавезе из пословања
Обавезе из пословања износе 11.057 хиљада динара (конто 43 осим 430) и у односу на
2016. годину су мање за 12.802 хиљада динара, а састоје се из обавеза према
добављачима у земљи 10.316.391 динар (за нематеријална улагања 10.005.549 динара,
за нефактурисане обавезе 8.837 динара и за  нефактурисане обавезе Еко сировине
302.005 динара), добављачима у  иностранству – Будва (76.342 динара), остале обавезе
из пословања 665.005 динара.
IV      Остале краткорочне обавезе
Остале краткорочне обавезе износе 28.565 хиљада динара (конто 44, 45 и 46) и у односу
на 2016. годину су мање за 3.165 хиљада динара, а састоје се из обавеза из специфичних
послова, обавезе по основу зарада и накнада зарада  и друге обавезе.
V Обавезе по осову пореза на додату вредност
На дан 31.12.2017.године обавезе по основу пореза на додату вредност (конто 47)
износе 4.706 хиљада динара и састоје се из обавеза за 12.2017.године (валута плаћања је
15.01.2018.године).
VI Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине (конто 48) износе 55
хиљада динара и највећим делом се састоје из обавеза за порезе и доприносе за накнаде
чановима УО.
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
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Пасивна временска разграничења у 2017.год износе 20.328 хиљада динара

Ђ. УКУПНА ПАСИВА
Укупна пасива износи 805.247 хиљаде динара и у односу на 2016. годину је мања за
24.607 хиљада динара.

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
Укупна ванбилансна пасива износи 141.820 хиљада динара и у односу на 2016. годину
је мања за 5.577 хиљада динара
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К. ПРИЛОЗИ

I ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА –
ФИНАНСИЈСКИ РАЦИО ИНДИКАТОРИ




