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I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ
Пословно име:

Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине
Обреновац

на територији градске општине

Седиште:

Обреновац, Краља Александра Првог број 63

Претежна делатност:

Шифра 9104 - Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности управљање заштићеним подручјима (национални паркови, резервати, споменици и паркови
природе, предели и др.) на територији градске општине Обреновац

Матични број:
20597011

ПИБ:

106417395
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина градске општине
Обреновац

Делатности јавног предузећа су:

Претежна делатност предузећа је: 9104 - Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита
природних вредности - управљање заштићеним подручјима (национални паркови, резервати,
споменици и паркови природе, предели и др.) на територији градске општине Обреновац.
Осим наведене претежне делатности, Предузеће обавља и следеће послове:
-праћење стања природних вредности животне средине (ваздух, вода, земљиште, шуме, биљни и
животињски свет) и старање о предузимању мера на заштити и унапређењу животне средине;
-мерење нивоа буке;
-успостављање локалног регистра извора загађивача;
-израда програма и пројеката употребе обновљивих и алтернативних извора енергије;
-израда и спровођење појединачних пројеката подизања, уређења или обнове јавних зелених
површина;
-пошумљавање, сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра и ерозије и др;
-уређење и одржавање јавних зелених површина специјалних намена – арборетуми и ботаничке
баште;
-управљање новоформираним шумским културама на јавним површинама;
-успостављање катастра јавних зелених површина;
-издавање и публиковање података, извештаја и информација о стању животне средине;
-сузбијање штетних организама (комараца, крпеља, глодара и др.);

-развијање јавне свести о значају заштите и унапређења животне средине;
-успостављања информационог система и вођење базе података о стању животне средине из
делокруга рада Предузећа;
-промоција и презентација пројеката из делокруга рада Предузећа;
-израда акционих и санационих планова од значаја за заштиту животне средине на подручју
градске општине;
-пружа стручне услуге правним и физичким лицима, на њихов захтев, у припреми пројеката из
области заштите животне средине, по посебном уговору, по основу којег стиче приход и
- друге послове и услуге које су у функцији и у вези са подстицањем заштите животне средине
утврђене законом и Статутом Предузећа у складу са надлежностима градске општине.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:
ЈП ЗЖС, Обреновац је свој годишњи Програм пословања, са финансијским планом за
2020.годину, донело 28.11.2019.године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине
Обреновац на седници одржаној 12.12.2019. године, Решењем VII-01 бр.020-129. Обим Програма
пословања ЈП ЗЖС,Обреновац за 2020.годину планиран је у износу од 81.728.231,00динара.
ЈП ЗЖС, Обреновац је свој посебан програм за коришћење субвенција из буџета градске општине
обреновац за 2020.годину, донело 28.11.2019..године, на који је дата сагласност Скупштине
градске општине Обреновац на седници одржаној 12.12.2019. године, Решењем VII-01 бр.020-130.
Обим коришћења субвенција из буџета градске општине Обреновац за 2020.годину ЈП
ЗЖС,Обреновац за 2020.годину планиран је у износу од 72.520.000,00динара.
ЈП ЗЖС, Обреновац је своју прву измену и допуну годишњег Програма пословања са
финансијским планом за 2020годину донело на седници надзорног одбора одржаног дана
14.02.2020године, на који је добијена сагласност Скупштине градске општине Обреновац
одржаној 27.02.2020године, Решењем број VII-01 бр.020-11.
ЈП ЗЖС, Обреновац је своју прву измену и допуну посебног програма за коришћење субвенција
из буџета градске општине Обреновац за 2020.годину донело на седници надзорног одбора
одржаног дана 14.02.2020године, на који је добијена сагласност Скупштине градске општине
Обреновац одржаној 27.02.2020године, Решењем број VII-01 бр.020-12.
ЈП ЗЖС, Обреновац је своју у измену и допуну годишњег Програма пословања са финансијским
планом за 2020годину донело на седници надзорног одбора одржаног дана 15.09.2020године, на
који је добијена сагласност Скупштине градске општине Обреновац одржаној 02.10.2020године,
Решењем број VII-01 бр.020-150.
ЈП ЗЖС, Обреновац је своју прву измену и допуну посебног програма за коришћење субвенција
из буџета градске општине Обреновац за 2020.годину донело на седници надзорног одбора
одржаног дана 15.09.2020године, на који је добијена сагласност Скупштине градске општине
Обреновац одржаној 02.10.2020године, Решењем број VII-01 бр.020-151.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА
1. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.2020. до 31.12.2020.године

Планирани укупни пословни приходи за период од 01.01. до 31.12.2020.године износе
81.728динара и састоје се од: прихода од премија,субвенција,дотација, донација и сл.
Планирани укупни расходи за период од 01.01. до 31.12.2020.године за.годину износе
61.973динара и састоје се од: трошкова материјала у износу од 1.240 динара, трошкова горива и
енергије у износу од 698 динара, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у
износу од 27.330 динара, трошкова производних услуга у износу од 8.349 динара, нематеријалних
трошкова у износу од 24.356 динара
У периоду од 01.01. до 31.12.2020.године Предузеће је:
- остварило приходе у износу од 43.859. динара од планираних 81.728динара и састoје се од:
прихода од премија,субвенција, дотација, донација и сл.
- извршило расходе у износу од 48.381динара од планираних 61.973динара и састоје се од :
трошкова материјала у износу од 1.002 динара, трошкова горива и енергије у износу од 681
динара, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 26.354 динара,
трошкова производних услуга у износу од 4.848инара, , нематеријалних трошкова у износу од
15.496 динара,.
-остварило пословни губитак у износу од 4.522динара.
На основу разлике између укупних прихода и расхода предузеће је остварило губитак у износу од
4.522динара.
Напомена: износи су дати у хиљадама динара.
1А. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020.ГОДИНЕ
На дан 31.12.2020године планирана је стална имовина у износу од 60.810 динара, уписан а
неуплаћени капитал у износу од 500, некретнине ,постројења и опрема у износу од 49.251 динара,
, основни капитал у износи од 19.565 динара, нераспоређени добитак ранијих година у износу од
17.144динара.
У периоду од 01.01. до 31.12.2020.године у активи предузећа је реализовано:
-грађевински објекти 17.085динара.
-постојења и опрема у износу 27.167динара.
- обртна имовина у износу од 27.369динара и састоји се од:, друга потраживања у износу од
27.170динара, готовинских еквивалената и готовине у износу од 54динара. Порез на додату
вредност 145динара,
Ванбилансна актива у укупном износу од 15.773динара.
-краткорочне обавезе у износу од 47.164динараи састоје се од: обавеза из пословања у износу од
41.978динара.Остале краткорочне обавезе 1.841динара, обавезе по основу пореза на додату
вредност 89динара, обавезе за остале порезее,доприносе и друге даџбине 593динара.
пасивних временских разграничења у износу од 2.663динара.
Ванбилансна пасива коју чине примљена средства финансијског обезбеђења из поступака
набавки и ванбилансно укњижена опрема у укупном износу од 15.773.
Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

1Б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2020. до

31.12.2020.године

У периоду од 01.01. до 31.12.2020одине реализован је прилив готовине у износу од
45.209динара и
одлив готовине у износу од 63.047динара. Износ готовине на почетку
обрачунског
периода у висини од 101динара и реализован износ готовине на крају
обрачунског периода у висини од 54 динара.
Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 31.12.2020.године одине Предузеће је планирало бруто 1 зараде у
висини од 20.600.000,00динара, бруто 2 зараде у висини од 24.080.000,00динара, накнаде по
уговору о привремено - повременим пословима у висини од 950.000,00 динара, накнаде
члановима надзорног одбора у висини од 1.318.000,00динара, Трошкове превоза запослених на
посао и са посла у износу од 240.000,00динара, Јубиларне награде за шест запослени у износу од
442.373,00динара.
У периоду од 01.01. до 31.12.2020.године Предузеће је обрачунало бруто 1 зараде у висини од
18960960,00динара, бруто 2 зараде у висини од 23.639.156,00динара, накнаде по уговору о
привремено - повременим пословима у висини од 257.762,00динара, накнаде члановима
надзорног одбора у висини од 1.263.714,00 динара, Трошкове превоза запослених на посао и са
посла у износу од 150.649,00динара, Јубиларне награде за шест запослени у износу од
442.373,00динара.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2019.године у Предузећу је било 19 запослених лица и то 11 запослених на
неодређено време и 8 запослених на одређено време и једно лице ангажовано уговором о
привременим и повременим пословима.
На дан 31.12.2020.године у Предузећу је 21 запослених лица и то 15 запослених на неодређено
време и 6 запослених на одређено време и једно лице ангажовано уговором о привременим и
повременим пословима.

4.КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће није остварило приходе на тржишту у посматраном периоду.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
У периоду од 01.01. до 31.12.2020.године планиране су субвенције од Оснивача у износу од
72.520.000динара, и остали приходи из буџета у износу од 9.208.231,00од чега је пренето
43.859.641,00односно 54% колико је и реализовано.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2020.године Предузеће је планирало 440.000,00динара, за потребе
репрезентације и 713.000,00динара, за потребе рекламе и пропаганде .
У периоду од 01.01. до 31.12.2020.године Предузеће је реализовало 136.860,00динара за
потребе репрезентације и 613.480,00динара за потребе рекламе и пропаганде.
8.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
Предузеће није кредитно задужено у посматраном периоду.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
Предузеће је на рачуну отвореном код Управе за трезор, на дан 31.12.2019године располагало
са средствима у висини од 28.986,16 динара и на рачуну отвореном код Уникредит банке
средствима у висини од 13.991,99динара. На рачуну Ерсте банке 58.771,00
Предузеће на рачуну отвореном код Управе за трезор, на дан 31.12.2020.године располаже са
средствима у висини од 25.048,67динара и на рачуну отвореном код Уникредит банке располаже
средствима у висини од 7.667,89динара. На рачуну Ерсте банке располаже са 21.360,00динра

Из горе изнетог, укупни готовински еквиваленти и готовина Предузећа
31.12.2020.године износе 56.076,56динара.

на дан

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 31.12.2020.године у Предузећу су планиране следеће инвестиције:
Рачунарска опрема у износу од 167.310,00динара
Набавка и уградња дечијих игралишта на јавним површинама у Обреновцу" у износу од
6.732.000,00динара
Набавка и постављање вештачке стене-билборда у износу од 97.836,00динара
Набавка садница , садња и иницијална нега за подизање дрвореда у улици Купиначка у Обреновцу
180.432,00динара
Набавка рикши у износу од 700.000,00динара.
Набавка и уградња урбаног мобилијара у износу од 400.000,00динара.
Постављање прелаза преко Јазбинске баре у износу од 1.250.000,00динара.
Набавка и уградња опреме за видео надзор у Арборетуму у износу од 100.000,00динара.
Набавка садница, садња и иницијалана нега на јавним зеленим површинама у Обреновцу у износу
од 827.000,00динара.
Набавка саксија у износу од 300.00,00динара.
Набавка и уградања мобилијара за потребе уређења Перила у износу од 900.000,00динара.
Набавка и постављање спортског полигона Аванатура Парк у износу од 5.160.000,00динара.
Набавка моторне косе тримера у износу од 80.000,00динара.
У периоду од 01.01. до 31.12.2020.године у Предузећу су реализоване следеће инвестиције:
Рачунарска опрема у износу од 11.600,00динара.
Набавка и постављање вештачке стене-билборда у износу од 97.836,00динара.
Набавка садница , садња и иницијална нега за подизање дрвореда у улици Купиначка у Обреновцу
180.432,00динара.
Набавка и уградња дечијих игралишта на јавним површинама у Обреновцу" у износу од
5.677.308,00динара.
Набавка моторне косе тримера у износу од 78.999,00динара.

11. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2020.године Предузеће је остварило бруто потраживања за дате
авансе у износу од 28динара, и потраживања од јединица локалне самоуправе у износу од
26.109динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду дошло је до одступања реализованог у о дносу на планирано, због
вандредног стања на територији Републике Србије, које је трајало од 15.03.2020године до
06.05.2020године. У наведеном периоду сходно закључку Председника ГО Обреновац VIII-01

br.020-4/21 од 20.03.2020године нису се покретали поступци јавних набавки, а самим тим није
дошло до планиране реализације годишњег Програма пословања ЈП ЗЖС Обреновац за
посматрани период
Обрадила:

Директор

____________________
Mарија Јегоровић
ЈП ЗЖС Обреновац

__________________
МП

Светозар Андрић

