Јавно предузећe за заштиту и унапређење живoтне средине на територији градске општине Обреновац je
основала Скупштина градске општине Обреновац Одлуком о промени оснивачког акта Јавног предузећа за заштиту и
унапређење живoтне средине на територији градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 85/16, 103/16 и
133/16).
Предузеће у складу са надлежностима градске општине Обреновац, као претежну делатност обавља:
91.04 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 делатности и 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;
- пошумљавање, сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, 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;
- израда акционих и санационих планова од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине;
- пројектовање, изградња и уређење јавних зелених површина, паркова и рекреационих и других јавних
површина, укључујући и мобилијар;
- пројектовање, изградња и уређење зелених површина, паркова, рекреационих и других површина, за трећа лица;
- уређење канала који протичу кроз централна градска насеља градске општине Обреновац, у циљу заштите и
унапређења животне средине, уз сагласност надлежних органа или организација;
- уређење јавних девастираних површина у циљу заштите животне средине, уз сагласност надлежних органа или
организација;
41.20 изградња стамбених и нестамбених зграда ;
81.30 услуге уређења и одржавања околине;
42.91 - изградња хидротехничких објеката у заштићеним подручјима, уз сагласност надлежних органа или
организација;
42.99 изградња осталих непоменутих грађевина у заштићеним подрчјима;
- послове туризма у заштићеном подручју „Обреновачки Забран“;
- уређење и одржавање јавног купалишта на подручју заштићеног подручја „Обреновачки Забран“;
- изнајмљивање простора за постављање угоститељских и туристичких објеката у заштићеним подручјима;
- изнајмљивање бицикала и чамаца у заштићеном подручју „Обреновачки Забран“;
55.20 - одмаралишта и слични објекти за краћи боравак;
56.10 - делатност ресторана и покретних угоститељских објеката;
- управљање и изнајмљивање пословног простора додељеног на управљање и одржавање Предузећу,
- промоција и презентација пројеката из делокруга рада Предузећа и друге послове и услуге које су у функцији и у
вези са подстицањем заштите животне средине утврђене законом и другим прописима, који се уобичајено врше са
пословима из делокруга рада Предузећа, а у складу са надлежностима градске општине.
-
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Законски оквир
На основу члана 61. Закона о јавним предузећима:
Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији ГО Обреновац, је свој Посебан програм за
коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за 2020.годину, донело 28.11.2019.године, под дел.бројем 3080/19 на
који је Оснивач дао сагласност Решењем број VII-01 бр.020-130 од 12.12.2019.године. Обим Посебаног програма ЈП
ЗЖС, Обреновац за 2020.годину планиран је у износу од 72.520.000,00 динара.
Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији ГО Обреновац, је прву измену и допуну
Посебаног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за 2020.годину, донело 14.02.2020.године, под
дел.бројем 405/20 на који је Оснивач дао сагласност Решењем број VII-01 бр.020-12 од 27.02.2020.године. Обим
Посебаног програма ЈП ЗЖС, Обреновац за 2020.годину планиран је у износу од 72.520.000,00 динара.

Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији ГО Обреновац је другу измену и
допуну Посебног програма за коришћење субвенција из буџета градске општине обреновац за 2020.годину,
донело 02.10.2020.године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници
одржаној 02.10.2020. године, Решењем VII-01 бр.020-151. Обим Посебног програма ЈП ЗЖС,Обреновац за
2020.годину планиран је у износу од 72.520.000,00 динара.

Реализација посебног програма коришћења субвенција
из буџета градске општине Обреновац за период од 01.01 до 31.12.2020.године
Другом изменом и допуном Посебног програма коришћења субвенција из буџета градске општине Обреновац за
2020.годину планирана су финансијска средства у износу од 72.520.000,00 динара
У посматраном извештајном периоду Предузеће је од планираних прихода и расхода у износу од 72.520.000,00
динара реализовало 62.876.400,90 динара, односно 87% .
Реализација Посебног програма коришћења субвенција из буџета градске општине Обреновац за 2020.годину,
извршена је у складу са наменом и динамиком дефинисаном датим програмом, односно његовим изменама и допунама.
Појединачне ставке које су реализоване по Посебном програму коришћења субвенција из буџета градске општине
Обреновац за 2020.годину детаљно су разрађене у Извештају о степену реализације годишњег програма пословања ЈП
ЗЖС Обреновац за период 01.01.2020 - 31.12.2020.године и финансијском извештају за период 01.01.2020 31.12.2020.године
Финансијска средства која су у виду субвенција добијена од стране Оснивача, а која су планирана за набавке добара,
радова и услуга, Предузеће је утрошило након спровођења поступака јавних набавки, односно набавки на које се Закон
о јавним набавкама не примењује.
Предузеће је као Наручилац у поступцима набавки прибављало добра, услуге и радове одговарајућег квалитета
имајући у виду сврху, намену и вредност набавки, уз што мање трошкова везаних за поступке и извршења јавних
набавки. Приликом спровођења поступака набавки омогућена је што већа конкуренција и обезбеђен једнак положај
свим понуђачима.

ЈП ЗЖС, Обреновац
Директор
_________________________
Светозар Андрић
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