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ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ГОДИШЊЕГ  ПРОГРАМА  ПОСЛОВАЊА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ЗА  ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ,  
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ  ЗА  2020. ГОДИНУ 

 
 ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине    
 на  територији градске општине Обреновац  
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 
ЈББК:  61527      
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина градске општине 
Обреновац 
Одговорно лице: Директор Андрић Светозар, маст.аналит.зашт.жив.сред.  
 

Обреновац,  фебруар 2020.година 
 

 
Краља Александра I 63,11500 Обреновац; Матични број: 20597011; ПИБ:106417395; Управа за 
трезор рачун бр:840-0000000952743-04; UniCreditBanka  Србија  a.d. Обреновац  рачун бр.170-

0030030909000-14 Телефон: (+381 11) 8726-038, Факс: (+381 11) 8726-538. 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 
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  У годишњем програму пословања  Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на 
територији ГО Обреновац, са финансијским планом за 2020.годину, дел.број 3079/19 од 
28.11.2019.године, на који је Оснивач дао сагласност Решењем број 020-129 од 12.12.2019.године, 
мења  се : 
 
 
 

У Табели 16.2. План расхода  за  период од 01.01. до 31.12.2020.године: 
 

 Набавка опреме 
 
Умањује се позиција: 
- Рачунарска опрема за 52.690,00динара; 

          тако да сада гласи: 
 

- Рачунарска опрема и износи 247.310,00динара. 
 

              Додаје се позиција; 

- Остала опрема и износи 52.690,00динара- 

 

 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расхода 
 
- “Трошкови зарада и накнада зарада(бруто) се повећава за 2.000.000,00динара; 
 

      тако да сада гласи: 
  

   -  “Трошкови зарада и накнада зарада(бруто) и износе 20.000.000,00динара; 
 

   - „Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца“ се умањује за 
170.000,00динара; 

 
        тако да сада гласи: 
 

   - „ Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца“ и износе 
3.330.000,00динара; 

 
               - Јубиларне награде – према општем акту се умањује за  17.627,41 динара; 
 
       тако да сада гласи: 
 
               -   Јубиларне награде – према општем акту и износе 442.3372,59 динара; 
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 Брише се позиција : 
 
                    -   Остали непоменути нематеријални трошкови ( разлика за уплату у буџет РС у складу са 
законом) у  износу од 420.000,00 динара; 
 
 Трошкови материјала и енергије 

- Трошкови канцеларијског материјала се повећава за 20.000,00 динара;  
             тако да сада гласи: 

- Трошкови канцеларијског материјала и износи 190.000,00 динара; 
  

- Трошкови електричне енергије умањује се за 40.000,00 динара; 
                тако да сада гласи: 
 

- Трошкови електричне енергије и износи: 300.000,00 динара; 
 
 Трошкови производних услуга 

 
- „Трошкови фиксне и мобилне телефоније, и поштанских услуга“ се умањују  за 77.000,00динара;  

             тако да сада гласи:  
 

-      „Трошкови фиксне и мобилне телефоније, и поштанских услуга“ и износе 603.000,00динара; 
-  „Трошкови платног промета“ се умањују  за 30.000,00динара; 

 
            тако да сада гласи: 
 

- „Трошкови платног промета“ и износе 70.000,00динара; 
 
Брише се позиција: 

- Трошкови транспортних услуга у износу од 20.000,00 динара;  
 

- „Трошкови рекламе и пропаганде“ се умањују  за 70.000.00динара; 
 
            тако да сада гласи: 
 

- „Трошкови рекламе и пропаганде“ и износе 280.000,00динара; 

- Трошкови ревизије финансијских извештаја се увећава у износу од 30.000,00 динара; 
 

           тако да сада гласи: 
 

- Трошкови ревизије финансијских извештаја у износу од  270.000,00 динара; 
 

- Трошкови закупа GIS сервера  са услугом одржавања увећава се за 200.000,00 динара;   
                                      

            тако да сада гласи: 
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- Трошкови закупа GIS сервера  са услугом одржавања и износи 500.000,00 динара; 
 
Брише се позиција : 

- Трошкови изнајмљивања апарата за воду и воде у износу од 26.000,00 динара; 
 
Увећава се позиција: 

- Трошкови репрезентације – добра за 50.000,00 динара; 
тако да сада гласи: 

- Трошкови репрезентације – добра и износи 120.000,00 динара; 
 

 Нематеријални трошкови 
Брише се позиција: 
Услови сагласности од ЈП и других јавних институција за потребе израде природњачког дома у износу од 
110.646,30динара 

 II   Уређење  ЗП „Обреновачки Забран“ 
 

- “Одржавање трим стазе ( пресипање тенеситом)” се повећавају за 325.587,41динара;  

тако да сада гласи : 
- “Одржавање трим стазе ( пресипање тенеситом)” и износи 1.207.859,61динара; 

Бришу се ставке: 
- Постављање прелаза преко канала ( пренета обавеза) у износу од 305.760,00 динара; 
- Набавка материјала за одржавање понтона ( пренета обавеза) у износу од 19.800,00 динара; 
- Услуге одржавања и поправке понтона ( пренета обавеза) у износу од 18.000,00 динара; 

Умањује се позиција: 
- Израда пројектне документације за постављање спортског полигона( пренета обавеза) авантура 

парк ЗП Обреновачки Забран у износу од 199.000,00 динара;  

тако да сада гласи : 
- Израда пројектне документације за постављање спортског полигона( пренета обавеза) авантура 

парк ЗП Обреновачки Забран у износу од 415.000,00 динара; 

Додаје се позиција: 

- Услуге вршења стручног надзора над постављањем спостског полигона за Авантура парк у ЗП 
"Обреновачки забран" у износу од 350.000,00 динара; 

Мења се назив позиције:    
   - Одржавање WI-FI зоне у Забрану у износу од 100.000,00 динара; 
тако да гласи: 

- Услуге одржавања и администрације WI-FI мреже у ЗП "Обреновачки Забран" у износу од 
100.000,00 динара; 
 
Додаје се позиција: 

-  Геодетске услуге у износу од 14.000,00динара. 
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 III   Уређење  Арборетума 
 
Бришу се позиције: 

- Измештање игралишта за псе у износу од 200.000,00 динара; 
- Организовање и одржавање културних догађаја на тему очувања и заштите животне средине 

(пренета обавеза) у износу од 210.000,00 динара; 
- Набавка и уградња клима уређаја у Природњачком дому у Арборетуму у износу од 200.000,00 

динара; 

Додају се позиције: 

- Набавка и уградња опреме за видео надзор у Арборетуму у износу од 150.000,00 динара;  
- Одржавање мреже и опреме  за видео надзор у Арборетуму у износу од 150.000,00 динара; 

       Услови сагласности од ЈП и других јавних институција за потребе израде природњачког дома 
 

 IV   Подизање дрвореда и   уређење и озелењавање слободних  јавних површина у 
Обреновцу 
 

Брише  се позиција: 

- „Наставак реализације пројекта - дрвореда у ул. Вука Караџића у Обреновцу“ и износу  247.000,00 
динара; 

Повећава се позиција: 

- Набавка садница, садња и иницијална нега на јавним зеленим површинама у Обреновцу у износу  
247.000,00 динара; 

тако да сада гласи : 
- Набавка садница, садња и иницијална нега на јавним зеленим површинама у Обреновцу и износи 

827.000,00 динара; 

 
Увећава  се позиција: 

- „Набавка садница за потребе обележавања еколошких датума“ и износи 330.000,00 динара; 

тако да сада гласи: 
- „Набавка садница за потребе обележавања еколошких датума“ и износи 630.000,00 динара; 

Умањује се позиција 
- Геодетске услуге у износу од 14.000,00динара; 

тако да сада гласи: 
- Геодетске услуге и износе  36.000,00динара; 
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 V Уређење слободних јавних површина у Обреновцу 

Брише се позиција: 

- Услуга стручне  контроле  садржаја дечијих игралишта,  у складу са Правилником о безбедности 
дечијих игралишта у износу од 330.000,00 динара; 
 

 VI Кровни вртови 
 

- Мења се назив позиције : Израда пројекта кровних вртова 

тако да сада гласи: 

- Израда пројектне документације-идејно решење за кровне вртове 
 

 VII  Праћење квалитета елемената животне средине 
 

Бришу се позиције: 

- “Сузбијање коровских биљака (амброзије) на јавним девастираним површинама” (пренета 
обавеза) у износу од 950.400,00  динара;  

- Мерење и анализа концентрације алергеног полена (пренета обавеза) у зносу од 282.000,00 
динара; 
 

 VIII  Остале комуналне услуге 
 
Брише се позиција: 
 

- “Мониторинг  крпеља, одраслих и ларвених форми комараца  на територији ГО Обреновац” 
(пренета обавеза)  у износу од 179.404,80 динара; 

-  “Реализација програма  сузбијања  крпеља, одраслих и ларвених форми комараца  на територији 
ГО Обреновац” (пренета обавеза)  у износу од 341.000,00 динара; 

Увећава се позиција: 

- „Реализација програма  сузбијања  штетних глодара на територији ГО Обреновац“ и износи 
1.874.000,00 динара; 

   тако да сада гласи:  

- „Реализација програма  сузбијања  штетних глодара на територији ГО Обреновац“ и износи 
2.394.404,80 динара. 
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У прилогу дате табеле које су претрпеле измене и допуне. 
 
 
 
 
 
 

Прилози: 
  
Табела:                 16.12-план расхода и улагања у периоду од 01.01.2020- 31.12.2020године 

Табела:  Прилог    5-трошкови запослених 

Табела:  Прилог    9-маса за зараде 

Табела:  Прилог   9а- план обрачуна и исплате зарада и уплате у буџет РС 
Табела:  Прилог   9б- распон исплаћених и планираних зарада 
Табела:  Прилог   14- план инвестиција 
Табела:  Прилог   15-средства за посебне намене 
Табела:  Прилог   13-планирана финансијска средства за набавку радова добара и услуга 
 

             Обрадила:       ЈПЗЖС Обреновац 
          Директор,  
       Марија Јегоровић _________________ 

      Светозар Андрић 
  


