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1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Назив: Јавно комунално предузеће „Хигијена“ Панчево
Скраћени назив: ЈКП „Хигијена“ Панчево
Седиште: Цара Лазара бр. 57, 26000 Панчево
Матични број: 08487529
ПИБ : 101829063
Делатност: 38.11 Скупљање отпада који није опасан
Облик својине: Државна својина
Облик организовања: Јавно предузеће које оснива локална самоуправа

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 („Службени лист града Панчева” број 29/16).

Делатности од општег интереса поверене ЈКП“Хигијена“ Панчево:
Претежна делатност односно делатност од општег интереса, која је уписана у Агенцији за
привредне регистре је 38.11- сакупљање отпада који није опасан. Такође, предузеће поред
претежне делатности обавља и др. делатности од општег интереса:
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

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Мисија: ЈКП „Хигијена“ Панчево је јасно оријентисана ка крајњим корисницима у смислу
задовољења квалитетом и квантитетом пружених услуга. Планира се континуиран и стабилан
развој, уз сталну имплементацију и уважавање еколошких принципа.

Визија: Комунални и други отпад је брига и обавеза власти локалних средина. ЈКП „Хигијена“
Панчево је предузеће којем је од стране ЈЛС као оснивача поверена делатност сакупљања,
транспорта, третмана и депоновања комуналног отпада. Хигијена као друштвено одговорно
предузеће спроводи активности следећи начела заштите животне средине и здравља грађана и
успостављања савременог система управљања отпадом. ЈКП „Хигијена“ Панчево препознаје своју
јасну улогу и спроводи прописане мере и обавезе у области управљања отпадом. ЈКП „Хигијена“
Панчево располаже ресурсима (кадровским и техничким) који јој омогућавају да се прилагођава
променама у окружењу, а развој постојећих и увођење нових послова у свим својим основним
делатностима представља кључну вредност која уз основну сврху предузећа чини решење за
остваривање визионарских циљева.
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1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И
РАЗВОЈА

Скупштина града Панчева је дала сагласност на одлуке Надзорног одбора којим је донет
Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Хигијена“ Панчево за период 2017.-2021.
године и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Хигијена“ Панчево за период 2017.-
2026. године Закључком бр. II-04-06-3/2018-1 од 12.01.2018. године.

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја су јавно доступни на сајту
www.jkphigijena.co.rs у одељку Документи.

1.4. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и
88/2019) Закључком Скупштине града Панчева број II-04-06-3/2019-10 од 30.12.2019. године дата
је сагласност на Програм пословања ЈКП “Хигијена“ Панчево за 2020. годину са финансијским
планом.

У току 2020. године извршене су три измене.

Првом изменом Програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за 2020 годину, на коју је
прибављена сагласност Закључком Скупштине града Панчева број II-04-06-20/2020-5 од
29.10.2020. године, извршено је:
- Повећање планираних трошкова производних услуга за износ од  8.400.000 динара. Повећање

планираног износа трошкова производних услуга било је неопходно услед брже динамике
трошења и веће реализације набавке услуга агенције за уступање људских ресурса и обезбеђења
него што је то иницијално планирано.

- Ажурирање података о именовању в.д. директора предузећа.

Другом изменом Програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за 2020 годину, на коју је
прибављена сагласност Закључком Скупштине града Панчева број II-04-06-20/2020-7 од
27.11.2020. године, извршено је:
- Повећање планираног прихода из Буџета града Панчева за програмску активност одржавање

чистоће на површини јавни намене за услугу уклањања дивљих депонија са јавних површина на
ужој територији града Панчева у износу 9.090.909 динара без ПДВ-а (односно 10.000.000
динара са ПДВ-ом).

- Планирање финансијских средстава за исплату солидарне помоћи
Како се наводи у члану 67, ставови 6 и 7 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у
комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл. гасник РС  бр. 27/2015, 36/2017
(Анекс I), 5/2018 (Анекс II), 94/2019 (Анекс III) и 13/2020 (Анекс IV)):
„Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања
неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства.
Висина солидарне помоћи из става 6. овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи
41.800 динара, без пореза и доприноса.“
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Финансијска средстава за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног
материјалног положаја запослених по запосленом на годишњем нивоу износе 41.800 динара, без
пореза и доприноса. Пошто је планирани број запослених 330, укупна нето средства планирана
за исплату износе 13.794.000 динара, односно у бруто износу са обрачунатим порезом на зараде
15.326.667 динара.
Како је помоћ радницима и породици радника већ планирана у износу од 2.000.000 динара, а до
израде ове измене радницима је исплаћена солидарна помоћ за случајеве предвиђене
колективним уговором и општим актом послодавца у износу 890.121 динар, овом изменом је
планирано повећање планираних средстава за исплату солидарне помоћи у износу од 14.600.000
динара.
- Повећање планираног износа трошкова производних услуга у износу од 630.909 динара у
циљу несметаног обављања комуналне делатности од општег интереса, а због повећања
трошења услуга агенције за уступање људских ресурса
- На крају, како би се планирала исплата солидарне помоћи и повећање трошкова
производних услуга, поред увећаних прихода, било је неопходно смањење планираних
трошкова материјала у износу од 200.000 динара и планираних трошкова нематеријалних
услуга у износу од 5.940.000 динара.

Трећа измена Програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за 2020 годину са Финансијским
планом, на коју је прибављена сагласност сагласност Закључком Скупштине града Панчева број
II-04-06-20/2020-8 од 18.12.2020. године, извршена је због настале ситуације у вези пандемије
новог корона вируса, смањеног остварења планираних прихода и отежане наплате. Како је
одржавање хигијене јавних површина услед недостатка контејнера на терену била угрожена, Буџет
града Панчева је финансирао део набавке контејнера у износу од 5.000.000,00 динара.

1.5. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА, КАО И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА СА НАВЕДЕНИМ ДАТУМОМ ИМЕНОВАЊА

Вршилац дужности директора је Мишо Марковић, дипломирани инжењер организационих наука,
именован Решењем Скупштине града Панчева бр II-04-06-20/2020-2 од 21.08.2020. године.

Извршни директор сектора за управљање отпадом, заштиту животне средине и комуналне послове
Јованка Дакић, дипл. инж. технологије
Извршни директор сектора економско-финансијских послова Гора Гвозденовић, дипл. екoн.
Извршни директор сектора правних, кадровских и општих послова Сања Шево, дипл. правник

Председник Надзорног одбора Васо Кркобабић, дипл.правник (Именован Решењем Скупштине
града Панчева бр II-04-06-5/2021-1 од 29.01.2021. године).
Члан Надзорног одбора Нестор Јосивљевић, дипл. менаџер (Именован Решењем Скупштине града
Панчева бр II-04-06-5/2021-1 од 29.01.2021. године).
Члан Надзорног одбора Зоран Радојковић, дипломирани менаџер (Именован Решењем Скупштине
града Панчева бр II-04-06-3/2017-7 од 29.09.2017.године).
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1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Директор

Надзорни одбор

Секретарица - коресподент

Служба унутрашње
контроле

Служба информатичке
технологије

Служба инвестиција и
развоја

Сектор економско –
финансијских послова

Сектор правних, кадровских
и општих послова

Сектор за управљање
отпадом, заштиту животне

средине и комуналне послове

РЈ „Стара депонија“

РЈ „Нова депонија“

РЈ „Екосировина“

РЈ „Чистачи“

РЈ „Изношење отпада“

РЈ „Зоохигијена“

РЈ „Одржавање –
радионица“

РЈ „Паркинг сервис“

Самостални стручни сарадник
за одбрану и безбедност

Одељење
књиговодствених послова

Одељење финансијских
послова

Служба комерцијалних
послова

Одељење плана,
анализе и маркетинга

Одељење кадровских и
општих послова

Одељење јавних
набавки

Одељење правних
послова

ПР менаџер

Референт електронске
писарнице

Одељење за наплату
дуговања и извршења

Одељење набавке и
продаје

Одељење продаје
комуналних услуга

Одељење техничких
послова

Одељење одржавање
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2. ИЗВЕШТАЈИ РАДНИХ ЈЕДИНИЦА (ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНОГ И
ОСТВАРЕНОГ ПРИХОДА И ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДНИХ
ЈЕДИНИЦА)

2.1. РЈ „ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДА“

РЈ „Изношење отпада“ обавља послове сакупљања и одвожења комуналног отпада свим
категоријама корисника услуга у граду, према Одлуци о одржавању чистоће и управљању отпадом
(„Службени лист града Панчева“ бр. 6/2014, 38/2016, 29/2017 и 23/2018). РЈ „Изношење отпада“ је
у 2020. години прикупило и одвезло на Нову депонију 30.590,29 t комуналног отпада. Уочени
тренд показује да се количина отпада по становнику повећава, односно повећава се количина
отпада у односу на површину у м2 фактурисане површине. Трошкови успостављања система
управљања комуналним чврстим отпадом се повећавају. Пракса у срединама са успостављеним
системом управљања отпадом показује да је једини начин смањења трошкова управљања отпадом
увођење издвајања рециклабилних материјала и био-отпада на месту настанка, уз разврставање по
компонентама издвојених секундарних сировина (секундарна сепарација) и упућивање истих у
процес рециклаже.

Како би се максимално искористио капацитет ове радне јединице, а задовољио интерес оснивача
да свим грађанима овог града (рачунајући и сеоска домаћинства) буде пружена квалитетна и
континуирана услуга сакупљања, одвожења и одлагања отпада у складу са постојећим законским
прописима о заштити животне средине, управљања отпадом и друго, ЈКП „Хигијена“ Панчево од
2013. године пружа услугу сакупљања, одвожења и одлагања отпада из насељеног места Старчева,
а од 2016. године и у Долову.

У 2020. години на Нову санитарну депонију (аутосмећарима и камионима са роло
контејнерима) превезено је 4.440 тура тј. 30.590,29 t отпада. На „Стару депонију“ превезено је
oко 4000 тура (отвореним камионима, камионима са „грајфером“ и аутоподизачима).
Просечна тура износи 7 t по возилу.

У односу на 2019. годину на Нову санитарну депонију превежено је 371 тура више, односно
сакупљено је и транспортовано 1.913,38 t отпада више. На „Стару депонију“ превежено је 200
тура више него у 2019. години.

Наводимо главне проблеме са којима се суочила РЈ „Изношење отпада“:

 Пражњење посуда за мешовити отпад од 1,1 m3

Пражњење посуда за мешовити отпад од 1,1 m3 oрганизовано је свакодневно 365 дана у години
радом у првој и другој смени. Пружање услуге врши се углавном у блоковским насељима у граду
и привреди на територији града. Мањи број посуда од 1,1 m3 налазе се у насељеним местима
Старчево и Долово где вршимо услугу одношења отпада. Због тоталног уништења и дотрајалости
посуда на терену и немогућности њихове поправке, због одлагања грађевинског отпада у
контејнере, горења контејнера и делом због грешки радника при пражњењу са терена је повучено
и дато за отпис у току 2020. године 156 металних контејнера и 108 ПВЦ контејнера који нису за
даљу употребу. У току 2020. године купљено је 245 металних контејнера који ће заменити
повучене контејнере са терена. Један од већих проблема пружања услуге овог типа је недостатак
посуда у зградама које су изграђене у задњих 17 година где инвеститори нису обезбедили
контејнере као и место за њих. Други проблем је велики број новоизграђених (највише у насељу
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Тесла) и усељених зграда са постављеним контејнерима где се повећао обим посла. Због веће
количине отпада и броја контејнера који се празне повећан је и број излазака аутосмећара за један
дневно.

 Пражњење посуда од 80 l до 120 l и одношење џакова за мешовити отпад

Пражњење посуда за мешовити отпад од 80 l до 120 l вршено је по плану и редовном распореду
једном недељно. Услугa изношења кућног отпада у току 2020. године вршена је у граду Панчеву,
насељеном месту Старчево и Долово. Један од већих проблема код оваковог пружања услуге је у
зимском периоду због великих количина пепела (по возилу и преко 60% по тури) када долази до
честих застоја аутосмећара који нису предвиђени за оволику количину пепела. Проблем који је
још присутан јесте приликом ручног пражњења ПВЦ канти када често долази до оштећења истих
и незадовољства наших корисника услуга а исте нисмо у могућности да заменимо.

 Пражњење посуда за селективно одлагање отпада од 1,1 m3

Пражњење посуда за селективно одлагање отпада од 1,1 m3 у току 2020. 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. Највећи проблем код одлагања отпада су велике
количине картона који одлажу све продавнице у контејнере (за мешовити отпад) за становништво
и често долази до препуњености истих. Довољне су само три кутије и контејнер је пун. Овај
проблем се јавља учестало у задње две године и највероватније је повезан са ценом картона при
откупу.

На свим горе наведеним пословима ради се специјалним возилима аутосмећарима. У току 2020
године РЈ „Изношење отпада“ располагала је са 13 возила овог типа, а у просеку исправно је било
6 возила. Дана 10.09.2020. године запалио се и изгорео један аутосмећар током повратка са
депоније у вожњи.

 Пражњење посуда за отпад од 5 m3

Пражњење посуда од 5 m3 врши се свакодневно 365 дана у години радећи у првој и другој смени.
Пражњење овог вида контејнера врши се возилима типа аутоподизач и камонима са „грајфером“
углавном привреди града Панчева где има око 190 контејнера од 5 m3. Због оволиког броја
контејнера, а са почетком рада нове санитарне депоније, започели смо пражњење отворених
контејнера од 5 m3 камионом са „грајфером“, запремине сандука од 20 m3, радом у првој и другој
смени. Резултати рада показали су се одлични јер ово возило током једне смене може да испразни
и до 12 контејнера, санира успут дивље депоније, а све са одвозом на нову депонију.
Аутоподизачима је за обављање истог посла потребно два дана рада уз одвоз на стару депонију.
Овим начином рада смањени су трошкови, процес рада је убрзан, а услуга ажурна по захтеву
корисника. У току 2020 године склопљени су послови ванредном на пражњењу контејнера од 5м3

на градилиштима „BROSE“ и „CHINA ENERGY“. На овим пословима своју ефикасност показали
су камиони са дизалицом (грајфери).

 Сакупљање расутог отпада око посуда, уклањање дивљих депонија, ванредне услуге и
остали послови

Сакупљање отпада око посуда, санирање дивљих депонија по налогу надлежних инспекцијских
служби и услугу трећим лицима РЈ „Изношење отпада“ врши са механизацијом:
- 1 отворен камион кипер носивости 10t
- Утоваривач JCB запремина кашике 1m3

- Камион са утоварном руком (грајфер)
- 3 камиона са роло-контејнерима „грајфер“  носивост 12t
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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.

Највећи узрок стварања дивљих депонија које су константне јесу продавнице, стоваришта, лица са
аутоотпадима и приватни извођачи који раде на реновирању и санацији објеката. Оно што је
пракса показала је да правна лица и предузетници са седиштем у Београду који раде на пословима
у Панчеву увек пре почетка радова обезбеђују контејнер од 5м3 или „грајфер“ за одвоз отпада, што
није увек случај са привредом из нашег града.

Депоније које су константне око контејнера и које се одржавају редовно у току недеље су: угао Ул.
Ђуре Даничића и Вељка Петровића, угао Мике Петровића Аласа и Стевана Сремца, Стевана
Сремца код бр. 80, Јанка Веселиновића, Боре Станковића наспрам „Стрељане“, код амбланте
Стрелиште, Ул. Косте Абрашевића, Петра Кочића, амбуланта „Нови свет“, код МЗ Тесла, угао
Аксентија Максимовића и Јована Гавриловића, Илије Гарашанина, двориште у Жарка Фогараша
бр. 37, угао Иве Курјачког и Војвођански Булевар, Кничанинова бр. 60, насеље „Зеленгора“, Ул.
Марије и Лазара Драгичевић, угао Михајла Обреновића и Пере Сегединца, Милоша Требињца код
болнице, иза Историског архива, угао Цара Лазара и Др Касапиновића, двориште у Браће
Јовановић бр. 33, Моше Пијаде бр.1 код МЗ „Котеж“, двориште у Браће Јовановић иза бр. 102, Ул.
Суботичка, угао Димитрија Туцовића и Танаска Рајића, угао Димитрија Туцовића и Матије Гупца,
насеље Нова Миса (свакодневно два пута око контејнера - преподне и послеподне).

Поред свих горе наведених послова механизација РЈ „Изношења отпада“ ангажована је и за
потребе других радних јединица као техничка  подршка. Највише ангажовања је према РЈ
„Екосировина“, РЈ „Зоохигијена“, РЈ „Стара депонија“ и РЈ „Нова депонија“.

Табела 2.1.1. Преглед планираног и оствареног прихода и физичког обима активности РЈ
„Изношење отпада“, РЈ „Нова депонија“ и РЈ „Стара депонија“

Индекс Индекс

Кол.
Приход у дин.

без ПДВ-а Кол.
Приход у дин.

без ПДВ-а Кол.
Приход у дин.

без ПДВ-а 9/7 9/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Прикупљање, одвожење, одлагање и
уклањање отпада у Панчеву

m2 81.449.860 328.905.954 81.703.464 369.362.906 80.248.567 346.754.935 94 105

1.1. Стамбени простор m2 22.149.290 157.116.144 22.731.660 165.486.482 22.489.725 167.810.877 101 107
1.2. Пословни простор m2 59.300.570 171.789.810 58.971.804 203.876.424 57.758.842 178.944.058 88 104

2. Прикупљање, одвожење, одлагање и
уклањање отпада у Старчеву

m2 2.188.701 15.603.474 2.347.763 17.212.463 2.187.274 16.374.165 95 105

2.1. Стамбени простор m2 2.052.106 14.597.245 2.211.767 16.101.666 2.051.779 15.330.259 95 105
2.2. Пословни простор m2 136.595 1.006.229 135.996 1.110.797 135.495 1.043.906 94 104

3. Прикупљање, одвожење, одлагање и
уклањање отпада у Долову

m2 1.988.460 9.975.358 2.112.948 11.002.887 1.990.848 10.975.041 100 110

3.1. Стамбени простор m2 1.840.596 8.919.530 1.977.240 9.807.108 1.854.384 9.473.186 97 106
3.2. Пословни простор m2 147.864 1.055.828 135.708 1.195.779 136.464 1.501.855 126 142

4 85.627.021 354.484.786 86.164.175 397.578.256 84.426.689 374.104.141 94 106

Реализовано у 2020. год.
Врста услуге

СВЕГА

Реализовано у 2019. год.
Р.бр. ЈМ

План за
2020. год.
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2.2. РЈ „ЧИСТАЧИ“

Услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене подразумева чишћење и прање улица,
одржавање тротоара и пешачких прелаза у време снежних падавина, уклањање дивљих депонија и
остале послове по налогу. Услуга се обавља на територији града, у складу са планом и програмом
рада којег усваја Скупштина града, а условљен је висином средстава за ту намену из буџета града
Панчева.

У циљу одржавања чистoће јавних површина обављани су следећи послови:
- ручно чишћење јавних површина
- машинско чишћење јавних површина
- прање јавних површина
- стругање ивичњака
- чишћење јавних површина од снежних падавина
- рад по налогу комуналне инспекције
- пролећна и јесења акција одношења кабастог смећа
- чишћење обале Тамиша и одношење смећа са излетишта „Бела стена“
- ванредни послови

Програм пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за 2020. годину дефинисао је планирани обим
активности РЈ „Чистачи“ (план и програм рада), прецизно наводећи називе улица, начин чишћења
(ручно чишћење, машинско чишћење или прање улица), интензитет чишћења (пет пута, два пута
или једном недељно, два пута или једном месечно) и приоритет чишћења и уклањања снега са
јавних површина. У 2020. години услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене је
извршена у свему према према плану рада радне јединице и програму пословања предузећа за
2020. годину.

Стругање ивичњака на коловозима, тротоарима, бициклистичким стазама и сл. се обавља после
зиме, а пред почетак прања истих површина. Током зиме поред ивичњака се наталожи земља па се
мора ручно приступити стругању тих површина. После ручног стругања површине се машински
чисте и перу .

Рад по налогу комуналне инспекције РЈ „Чистачи“ обавља уз свој редован рад, што подразумева
уклањање дивљих депонија, уклањање грађевинског материјала, уклањање монтажних објеката,
затрпавање канала, јама, рушење објеката, уклањање дивљих депонија итд.

Пролећна и јесења акција одношења  кабастог смећа је рађена у априлу и октобру 2020. године. У
пролећној акцији однето је око 720 m3 кабастог  смећа, док је у јесењој акцији однето око 920 m3

кабастог смећа. У овим акцијама поред радника биле су ангажоване утоварне машине, камиони,
грајфери и отворени камиони.

Чишћење обале Тамиша врши се по потреби, а обавезно једном месечно на простору од моста на
Тамишу (стари пут за Београад) до ЈРБ „Бродоремонт“ Панчево. Одношење смећа чамцем са
излетишта „Бела стена“ обављано је 2 пута недељно од маја до октобра 2020. године.

Ванредни послови. Услед пандемије новог вируса Covid19 радна јединица је обављала и послове
дезинфекције јавних површина, здравствених и образовних установа.
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Табела 2.2. Преглед планираног и оствареног прихода и физичког обима активности РЈ
„Чистачи“

Индекс Индекс

Кол.
Приход у

дин.
без ПДВ-а

Кол.
Приход у дин.

без ПДВ-а Кол.
Приход у дин.

без ПДВ-а 10/8 10/6

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

1 Ручно чишћење
јавних површина

m2 0,93 65.612.500 61.019.625 51.297.217 47.706.412 64.712.500 60.182.625 126 99

2 Машинско чишћ.
јавних површина

m2 0,71 12.972.000 9.210.120 16.450.000 11.679.500 12.788.000 9.079.480 78 99

3 Прање
јавних површина

m2 1,94 1.562.000 3.030.280 7.126.632 13.825.666 3.190.000 6.188.600 45 204

4
Уклањање дивљих депонија са јавних
површина на ужој територији града
Панчева

     9.090.909  9.090.909  

5 СВЕГА 73.260.025 82.302.487 84.541.614 103 115

План за
2020. год.

Реализовано у 2020. год.

Р.бр. Врста услуге ЈМ
ЈЦ у дин.
без ПДВ-а

Реализовано у 2019. год.
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2.3. РЈ „ЗООХИГИЈЕНА“

РЈ „Зоохигијена“ обавља делатност у складу са Одлуком о држању домаћих животиња на
теритoрији града Панчева ( Сл.лист Града Панчева бр. 21 од 2010.године) и градским Програмом
смањења и контроле популације напуштених паса и мачака на територији града Панчева који је
усвојила Скупштина града.

Према одлуци рад службе усмерен је на хватање напуштених паса који се налазе на јавној
површини где су обухваћене МЗ Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново, Јабука,
Качарево, Глогоњ и Банатско Ново Село. Напуштени пси се хватају на јавним површинама и
смештају у прихватилиште у складу са важећим законским прописима и постојећим капацитетима
службе.

Прихватилиште за незбринуте псе ЈКП „Хигијена“ Панчево у Ул. Власинска бр. 1 има зидане
боксеве 20 комада и монтажно демонтаже кавезе 14 комада у које могу да се сместе одрасли пси.
Посебни објекти за прихватање мачака и штенаца не постоје. Укупни капацитет прихватилишта је
80 одраслих паса. Служба „Зоохигијена“ редовно хвата псе на јавној површини по градској одлуци
и примењује програм смањења популације паса и мачака сем у условима када су капацитети
препуњени  и тада се само хватају кује у терању и агресивни пси, а све мора бити у складу са
законом о добробити животиња. У зимском периоду потребно је обезбедити загревање постојећих
објеката.

Хумано хватање и збрињавање напуштених паса и мачака са јавних површина подразумева
следеће:

- У току 2020. године ухваћено је 344 одраслих јединки паса, 35 штенаца.
- Сваки пас који улази у прихватилиште добија лични картон са фотодокументом. Прво се

очисти од спољашњих и унутрашњих паразита. Уколико је болестан лечи се. Ако је пас
здрав добија микрочип, вакцинише се против беснила, стерилише. У току 2020. године
стерилисано је 108 јединки женки и кастрирано 69 јединки мужјака паса.
Стерилисано је 49 јединки женки и кастрирано 15 јединки мужјака мачака.

- Пси и мачке се потом удомљавају или се враћају на станиште у зависности од
темперамента и карактера понашања, а ако је пас познатог власника враћа се власнику. У
току 2020. године 30 јединки паса је враћено власницима, 230 једики паса и 33 јединке
мачака је враћено на станиште, 27 једики паса је побегло из прихватилишта, 41 једика
је угинула у прихватилишту, 18 штенаца је угинуло у прихватилишту. Удомљено је 48
одраслих јединки паса и 6 јединки штенаца.

- Власнике ухваћених паса, који имају микрочип, редовно обавештавамо да се животиња
налази у прихватилишту путем телефона и у писменој форми, а уколико се власник не
одазове и не дође по свог пса, о томе обавештавамо Комуналну инспекцију и Републичку
ветеринарску инспекцију које предузимају законске радње према власницима. Власнике
који нису микрочиповали животињу обавештавамо објављивањем фотографија паса преко
друштвених мрежа.

- Паралелно са овим процесом врши се тријажа присутних паса у прихватилишту и њихово
хумано успављивање. Хумано успављивање паса који се налазе у прихватилишту
(агресивних паса, неизлечиво болесних и старих ) обавља амбуланта са којом ЈКП
„Хигијена“ има закључен уговор о јавној набавци за извршење наведених услуга. У току
2020. године хумано је успавано 11 јединки одраслих паса и 1 одрасла мачка.

Служба такође организује нешкодљиво уклањање и транспорт животињског отпада. Сакупљање
анималног отпада врши са јавних површина у граду Панчеву у складу са градском одлуком,
животињски отпад се одлаже у хладњачу за чување анималног отпада до даљег транспортовања у
спалионицу. Услугу сакупљања анималног отпада од физичких и правних лица служба наплаћује у
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складу са важећим ценовником. У току 2020. године укупно је сакупљено анималног отпада
21.860 kg.

За спровођење Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији
Града Панчева неопходно је планирано и континуирано ангажовање комуналне инспекције и
комуналне полиције у циљу спровођења репресивних мера – кажњавања власника љубимаца који
не поштују обавезе, које прописују закони који уређују ову област (Закон о добробити животиња,
Закон о ветеринарству и сл.) Уз обавезно микрочиповање контрола популације паса и мачака
луталица би била ефикаснија и смањило би се непотребно одливање огромних новчаних
средстава за покриће трошкова спорова насталих због уједа паса који су на годишњем нивоу
у 2020. години достигли износ 22.723.930 динара. У 2020. години укупно је пријављено 340
уједа паса и 1 ујед мачке.

ЈКП „Хигијена“ Панчево је током 2019. и 2020. године финансирајући из сопствених извора
изградила простор који у наредном периоду треба да се опреми адекватном опремом у складу са
Правилником о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и у погледу стручног
кадра које мора да испуњава правно лице за обављање ветеринарске делатности („Сл. гласник РС",
бр. 23/2018) и региструје да буде ветеринарска амбуланта. У изградњу ветеринарске амбуланте је
до сада уложено 7.836.527 динара без ПДВ-а. Окончање инвестиције ће зависити од расположивих
финансијских средстава. Пошто се делатност зоохигијене финансира средствима буџета града, а
Оснивач није сматрао за приоритет финансирање ове инвестиције, ЈКП „Хигијена“ Панчево је из
сопствених извора, односно готовинским приливима из др. делатности финансирало ову
инвестицију. Ветеринарска амбуланта ће омогућити да се у сопственој режији обављају
ветеринарске услуге које сада обезбеђујемо у поступку јавне набавке.

Програм пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за 2020. годину дефинисао је планирани обим
активности РЈ „Зоохигијена“ (план и програм рада), наводећи оквирне количине планираних
услуга. У 2020. години услуге РЈ „Зоохигијена“ су извршене у свему према плану рада радне
јединице и програму пословања предузећа за 2020. годину, а спрам стварних потреба на
терену.

Констатујемо да услед вишемилонских трошкова судских спорова насталих због уједа паса,
РЈ „Зоохигијена“ генерише губитак који се покрива приходима осталих делатности ЈКП
„Хигијена“ Панчево.
Табела 2.3. Преглед планираног и оствареног прихода и физичког обима активности РЈ
„Зоохигијена“

Индекс Индекс

Кол.
Приход у

дин.
без ПДВ-а

Кол.
Приход у

дин.
без ПДВ-а

Кол.
Приход у

дин.
без ПДВ-а

10/8 10/6

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

1 Услуга збрињавања напуштених паса и мачака 12.788.475 12.541.900 10.424.750 83 82

1.1 Трошкови хватања и превоза ухваћених паса и
мачака

јединка 2.800 203 568.400 86 240.800 139 389.200 162 68

1.2
Излазак на терен по пријавама када није из
оправданих разлога дошло до хватања животиње излазак 1.400 2.134 2.987.600 1.911 2.675.400 1.728 2.419.200 90 81

1.3 Трошкови смештаја и чувања ухваћених паса и
мачака по дану

јединка 175 52.757 9.232.475 55.004 9.625.700 43.522 7.616.350 79 82

1.4 Заједнички трошкови бриге о животињама на
којима се раде интервенције - карантински дан

јединка 615 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Трошкови уклњања анималног отпада са
јавних површина

/ / 3.389.300 / 2.180.800 2.996.200 137 88

2.1 Трошкови уклањања и превоза лешева са јавних
површина

ком. 3.400 342 1.162.800 218 741.200 282 958.800 129 82

2.2 Трошкови чувања и даљег збрињавања отпада
животињског порекла

дан 6.100 365 2.226.500 236 1.439.600 334 2.037.400 142 92

3. Трошкови ветеринарских услуга / Према угов.
о ЈН / 0 / 1.500.020 / 749.237 50 0

4 СВЕГА 16.177.775 16.222.720 14.170.187 87 88

План за
2020. год.

Реализовано
 у 2020. год.

Р.бр. Врста услуге ЈМ ЈЦ у дин.
без ПДВ-а

Реализовано
 у 2019. год.
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2.4. РЈ „НОВА ДЕПОНИЈА“

Санитарна депонија на Доловачком путу је оперативна од краја новембра 2015. године и ЈКП
„Хигијена“ Панчево аутосмећарима транспортује на одлагање комунални отпад сакупљен са
територије насељених места Панчево, Старчево и Долово.

РЈ „Нова депонија“ обавља послове:
- одржавања простора и опреме санитарне регионалне депоније (одржавање објеката, путева,

травнатих површина, садница, ограде око тела депоније, постројења, противпожарног
система, механизације и сл.);

- пријем комуналног чврстог отпада са територије града Панчева укључујући и територију
насељених места, затим мерење и контрола комуналног отпада на самом пријему (документ
о кретању отпада, обрасци дневне и годишње евиденције отпада) и фактурисање
примљеног отпада;

- третман отпада (раздвајање секундарних сировина из мешаног отпада, одвајање
биоразградивог отпада погодног за третман и сл.);

- одлагање отпада на телу депоније и прекривање отпада инертним материјалом;
- мониторинг рада депоније и анализе медијума животне средине од стране акредитоване

стручне куће;
- развој и проширење делатности везане за третман и одлагање отпада.

У току 2020. године довежено је укупно 76.267,72 тона комуналног отпада. Депоновано је
укупно 76.225,38 тона.
Возилима ЈКП „Хигијена“ Панчево отпад је довожен у 7.424 тура аутосмећара и камиона са
„грајфером“. Највећа количина комуналног отпада отпада стиже из града Панчева (90%), а
затим из насељених места Старчево (2.292,17 тона у 293 тура) и Долово (1.195,48 тона у 174
туре), што је слично као претходне године.
Нагло повећање количина примљеног отпада потиче од активности „ЕкоМабер
инжењеринг“ ДОО који је у 2020. години доносио отпад вршећи уређење сеоских сметлишта
у насељеним местима Глогоњ, Омољица и Качарево, укупно 45.711,08 тона у 2984 тура.

Предузећу „Екоунија неметал“ ДОО Београд и „Kappa star recycling“ ДОО Београд
испоручено је укупно 42,34 тоне издвојених секундарних сировина - рециклабилних
материјала (ПЕТ амбалаже) од стране чланова Демократског удружења Рома Србије.
Просечно дневно долази да ради по 4 сакупљача и задржавају се по 8 сати. Тежина амбалажног
отпада који је са депоније упућен у рециклажу можда не делује значајно, али је веома важно што
се издвајањем амбалажног отпада, чија је запремина и до двадесетак пута већа у односу на масу,
штеди простор за одлагање отпада на телу депоније и продужава њен век експлоатације.

У овом тренутку је попуњено око 70% запремине простора за депоновање отпада у трећем нивоу
прве А фазе депоније. Од почетка рада депоније до краја 2020. године укупно је одложено 195.151
тона отпада. У припреми је техничка документација за израду четвртог нивоа бедема на изграђеној
фази депоније, као и надоградња биотрнова на том нивоу.

Радови на телу депоније обављали су се у 2020. години радним машинама: компактор „BOMAG“,
булдожер ТГ 220б, утоваривачем О&К и комбинованом машином JCB. Остали послови трактором
ИМТ 539, култиватором, тракторском косачицом “Викинг“ и тримерима. Такође је редовно
одржавано 30 ha зелених површина и 2700 m ветрозаштитног појаса.

Редовно се спроводио мониторинг медија животне средине, пре свега вода (процедних, подземних,
површинских, воде за пиће), ваздуха, земљишта и стабилности тела депоније који је извршио
„Институт заштите на раду“ АД Нови сад.
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Проблеми у раду радне јединице „Нова депонија“ уочени у 2020. години:
- Дуг период поправки радних машина (утоваривач УЛТ, утоваривач О&К) као и недостатак

отворених камиона, услед чега је изостало прекривање тела депоније инертним слојем
(земљом)

- Потреба за што бржим комплетирањем пројектне документације и затварањем финансијске
конструкције за израду прве Б фазе тела депоније (како не би дошли у ситуацију да
испунимо прву А фазу пре завршетка изградње исте)

- Потреба за набавком додатних алата за одржавање ветрозаштитног појаса
- Потреба за поправком или заменом ПП централе, као и оспособљавања свих камера видео

надзора, појачавање интернет сигнала
- Потреба за уградњом мерача протока процедне воде са депоније и уградњом уређаја за

додатно пречишћавање исте (како би могла да се испушта у реципијент)

2.5. РЈ „СТАРА ДЕПОНИЈА“

Стара депонија у Ул. Димитрија Туцовића бр. 135 Панчево је и током 2020. године депоновала
отпад сакупљен са територије насељеног места Панчево. У току 2020. године депоновано је
укупно 69.297,05 t отпада. Од тога 13.349,5 t комуналног отпада, 55.086,35 t грађевинског
отпада, 412 t третираног медицинског отпада, 154 t биљног отпада и 295,2 t отпадног равног
стакла.
Током 2020. године у органзацији Регионалне развојне агенције „Јужни Банат“ у сарадњи са
Секретаријатом за заштиту животне средине града Панчева и ЈКП „Хигијена“ Панчево завршена је
израда Претходне студије оправданости за потребе израде Пројекта за затварање и санацију Старе
депоније. Такође, неопходно је започети спровођење прописаних процедура са циљем да се стави
у функцију нова локација за депонију инертног отпада, дефинисана на другом делу комплекса
санитарне депоније.
Током 2021. године циљ је да се затвори Стaра депонја као одлагалиште отпада, као и да се
одрживо и организационо обезбеди функционисање система сакупљања и транспорта комуналног
чврстог отпада и смањи број одлазака возила на Нову депонију, односно смањe трошкови
транспорта отпада.

2.6. РЈ „ЕКОСИРОВИНА“

РЈ „Екосировина“ обавља послове сакупљања амбалажног отпада из комуналног отпада и др.
секундарних сировина из неопасног отпада. Преузети амбалажни отпад и рециклабилни
материјали се сортирају, балирају и упућују у рециклажу.

РЈ „Екосировина“ тренутно управља објектом Центра за сортирање и разврставање рециклабилних
материјала на локацији Ул. Власинска бр. 1 у Панчеву. Град Панчево на поменутој локацији
предвиђа Комплекс комуналне зоне (у даљем тексту: ККЗ) са следећим садржајима:

- Центар за сакупљање и разврставање рециклабилних материјала (Центар 1)
- Центар за комунални отпад из домаћинства који није дозвољено одлагати у контејнере и на

депонији - кабасти и др. отпад (Центар 2)
- Центар за прераду рециклабилних материјала (Центар 3)
- Уређени простор за отпадна возила (Центар 4)
- Изложбени простор за организацију изложби кућних љубимаца, акција за грађанима,

школама, установама, НВО и сл. У области едукације и промовисања успостављања
интегралног система управљања отпадом (Плато 1)
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Град Панчева средствима буџета финансирао је израду пројектно-техничке документација за
грађевинску дозволу за све горе наведене целине у оквиру ККЗ. Уговор о јавној набавци бр. 611-
1/2019 од 27.02.2019. године закључен је са групом понуђача, где је за носиоца посла одређен
„Imperial Group Pro“ ДОО Панчево, док су за учеснике заједничке понуде одређени „MEGA
MODULOR“ ДОО Панчево и „OVG RISK“ ДОО Панчево. Укупна уговорена вредност набавке
износи 5.995.100,00 динара. Инвестиција је окончана у 2020. години.

Током 2019. године представници Града Панчева и ЈКП „Хигијена“ Панчево су сарађивали са
Министарством заштите животне средине и као резултат поменутих активности у 2019. години
потписан је Меморандум о разумевању којим ће се обезбедити финансирање увођења примарне
сепарације амбалажног отпада на територији Панчева кроз програм ИПА 2017, кроз набавку канти
и контејнера за „суви отпад“, возила за сакупљање и транспорт секундарних сировина из
комуналног отпада и јавну кампању са грађанима. Претходни услов је постојање функционалне
линије за сепарацију рециклабилних материјала у оквиру Центра 1 ККЗ. Завршен Пројекат за
извођење радова на доградњи и опремању Центра 1 обухвата асфалтирање простора иза хале,
изградњу надстрешнице за уградњу усипног коша, повезивање усипног коша са косим
транспортером са потребном линијом у хали за разврставање - секундарну сепарацију мешовитог
амбалажног отпада. Очекује се да на основу исходоване грађевинске дозволе за реализацију
наведеног пројекта у наредном периоду буде обезбеђено финансирање од стране Министарства
заштите животне средине у сарадњи са Министарством финансија, а уз суфинансирање тј. учешће
Града Панчева.

Од осталих активности у 2020. години издвајамо:
- Шесту годину заредом спроводи се пројекат у свим основним и средњим школама на

територији града Панчева „Сакупи и уштеди - вреди“, у којем ученици са својим
професорима активно учествују у сакупљaњу и разврставању амбалажног отпада у
наменске посуде које су им дате на коришћење, затим на основу склопљених уговора
школе продају сакупљене секундарне сировине ЈКП „Хигијена“ и даље у процес
рециклаже.

- Настављен је пројекат сакупљања амбалажног отпада у стамбеним заједницама.
- У сарадњи са „Екостар Пак“ ДОО Београд за кафиће и ресторане обезбеђено је 80 канти

запремине 120 литара за амбалажно стакло, а канте су додељене на основу склопљених
уговора за секундарне сировине из отпада и пројекат је настављен.

- Започет је пилот пројекат примарне сепарације амбалажног отпада у домаћинствима на
територије града Панчева (МЗ Горњи Град) који ће обезбедити две канте (за „мокри“ и
„суви“- амбалажни отпад) и компостер за биоотпад за три стотине домаћинстава са
индивидуалним становањем. Наведени пилот пројекат је саставни део реализације пројекта
УНДП „Изазов за био – отпад“.

Табела 2.6. Преглед планираног и оствареног прихода и физичког обима активности РЈ
„Екосировина“

Р.бр Опис
Реализовано у 2019. год.

Приход у дин.
без ПДВ-а

План за
2020. год.

Приход у дин.
без ПДВ-а

Реализовано у 2020. год.
Приход у дин.

без ПДВ-а

Индекс
6/5

Индекс
6/4

1 2 4 5 6 7 8

1 Папир/картон 5.624.966 7.776.200 2.392.691 31 43

2 ПЕТ амбалажа 2.725.721 8.554.800 1.192.614 14 44

3 Стаклена амбалажа 2.668.062 350.000 4.724.860 1.350 177

4 Лименке 257.658 553.500 231.100 42 90

5 Пластика 136.025 765.500 285.390 37 210

6 Отпадни лим 504.985 0 492.641 - -

7 Електронски отпад 297 0 0 - -

8 Расходована возила 731.033 0 120.150 - -

12.648.746 18.000.000 9.439.446 52 75СВЕГА
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2.7. РЈ „ПАРКИНГ СЕРВИС“

Услед ванредног стања изазваног пандемијом новог корона вируса Covid 19 све службе РЈ
„Паркинг сервис“ нису вршиле наплату у периоду март – април 2020. године.

Зонирани паркинзи (sms4parking)

Наплата и контрола наплате паркирања на посебним јавним паркиралиштима се обавља путем
електронског система, који грађанима омогућава лакше проналажење слободног паркинг места у
централном - пословном делу града и лагоднији и бржи начин плаћања (СМС). „Паркинг сервис“
ЈКП „Хигијена“ Панчево, од 18.06.2007. године врши контролу и наплату коришћења јавних
паркиралишта у зонираном делу града Панчева у три зоне (црвена, жута и зелена), које су у
почетку обухватале укупно 1.509 паркинг места на којима се врши наплата. Временом је број
паркинг места под наплатом варирао тако да сада износи 2.048 паркинг места и то :

- прва зона (црвена) - 697 паркинг места;
- друга зона (жута) - 398 паркинг места;
- трећа зона (зелена) - 953 паркинг места.

У зонираном делу града постоје и 77 паркинг места, резервисаних за особе са
инвалидитетом и то:

- у првој зони - 25 паркинг места;
- у другој зони - 16 паркинг места;
- у трећој зони - 36 паркинг места.

У зонираном делу града постоје и 52 паркинг места за такси возила и 11 за возила хитне помоћи.

Табела 2.7.1. Преглед планираног и оствареног прихода и физичког обима активности РЈ
Паркинг сервис (Зонирани паркинзи (sms4parking))

Индекс Индекс

Кол.
Приход у дин.

без ПДВ-а Кол.
Приход у дин.

без ПДВ-а Кол.
Приход у дин.

без ПДВ-а 8/6 8/4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SMS 1.321.960 36.391.693 1.321.000 36.008.105 1.097.733 30.777.474 85 85

2
Приход од наплате повлашћених и
претплатничких карата (ППК, ПРПК, ПК и
КПРПК)

19.914 12.975.480 19.500 12.080.070 16.515 11.893.126 98 92

3 Приход од наплате дневних карата (ДК) -
казне

15.217 8.734.044 15.000 8.834.525 14.754 9.083.398 103 104

4 Приход од заузећа паркинга за баште,
кафиће

135 55.125 125 37.000 524 165.450 447 300

5 Остали приходи (за резерв.паркинг место,
делим.уплата, мешовито, извод)

 125.000  1.141.256  437.057 38 350

1.357.226 58.281.342 1.355.625 58.100.956 1.129.526 52.356.505 90 90

Реализовано у 2020. год.

СВЕГА

Р.бр Опис
Реализовано у 2019. год.

План за
2020. год.

Затворени паркинг код робне пијаце „Аеродром“

Паркинг сервис управља на два затворена паркинга на робној пијаци са укупно 630 паркинг места
и наплату врши путем ручне продаје паркинг тикета. Уз веће ангажовање комуналне инспекције
на увођењу реда у паркирању око простора „робне пијаце“ и непрописном паркирању на зеленим
површинама, затим укидањем нелегалних паркинга, преусмеравањем возила на уређени и
контролисани паркинг простор повећао би се приход од услуге паркирања.
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Табела 2.7.2. Преглед планираног и оствареног прихода и физичког обима активности РЈ
Паркинг сервис (паркинг код робне пијаце „Аеродром“)

Индекс Индекс

Кол.
Приход у дин.

без ПДВ-а Кол.
Приход у дин.

без ПДВ-а Кол.
Приход у дин.

без ПДВ-а 9/7 9/5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Путничка возила 83,3333 75.949 6.329.093 75.500 6.291.697 52.129 4.344.074 69 69

2 Комби 100 1.629 162.900 1.750 175.000 634 63.400 36 39

3 Аутобуси 708,3333 114 80.750 100 70.834 65 46.042 65 57

77.692 6.572.743 77.350 6.537.531 52.828 4.453.515 68 68

Реализовано у 2020. год.

СВЕГА

Р.бр Опис
Реализовано у 2019. год.

План за
2020. год.ЈЦ у дин.

без ПДВ-а

Служба за одношење возила (паук)
Служба за одношење возила, тзв „Паук“, пружа комуналну услугу уклањања непрописно
паркираних возила по налогу МУП или Комуналне инспекције града Панчева. Служба „Паук“
располаже једним теретним возилом за уклањање путничких аутомобила које омогућава да се на
територији града одржава комунални ред.

Табела 2.7.3. Преглед планираног и оствареног прихода и физичког обима активности РЈ
Паркинг сервис (Служба за одношење возила Паук)

Индекс Индекс

Кол.
Приход у дин.

без ПДВ-а Кол.
Приход у дин.

без ПДВ-а Кол.
Приход у дин.

без ПДВ-а 9/7 9/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Услуга лежарине за путничка возила 370,00 111 41.070 254 94.068 77 28.490 30 69

2 Уклањање возила по налогу ком.инспекције 4.166,67 405 1.687.500 667 2.779.169 558 2.325.002 84 138

3 Уклањање возила по налогу МУП-а 4.166,67 460 1.916.668 736 3.066.670 246 1.025.001 33 53

4 Покушај уклањања возила 2.083,33 14 29.167 29 60.417 9 18.750 31 64

990 3.674.406 1.686 6.000.323 890 3.397.243 57 92

Реализовано у 2020. год.

СВЕГА

Р.бр Опис
ЈЦ у дин.

без ПДВ-а

Реализовано у 2019. год. План за
2020. год.
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2.8. РЈ „ОДРЖАВАЊЕ - РАДИОНИЦА“

РЈ „Одржавање – радионица“ обавља интерне услуге:
- поправке моторних возила
- регистрације и осигурања возила
- праћење возила и утврђивање трошкова возила у одређеном временском периоду
- вођења евиденције
- занатске поправке на објектима у предузећу (електричарске, водоинсталатерске и

друго) и за потребе предузећа врши израду браварских конструкција (ограде, капије,
огласне и рекламне табле и слично).

У оквиру превентивног одржавања и поправки возила најзначајнији обављени послови 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

У току 2020. године отворено је 2175 радних налога.

С обзиром на то да служба техничких послова нема сву потребну опрему и искуство, извршиоци
са којима су склопљени уговори о јавним набвкама обављали су следеће послове:

- машинска обрада
- поправка 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 аутосмећара
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3. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ПОКАЗАТЕЉА

3.1 БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ

Табела 3.1 – Биланс стања на дан 31.12.2020. године
у 000 динара

1 2 3 4 5 6 7 8

АКТИВА
0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 0002 579.124 556.901 482.546 83             87
1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 0003 1.705 2.695 1.705 100             63

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 1.705 2.695 1.705 100             63
015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008
016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

2 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014
+ 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 0010 501.534 495.395 474.075 95             96

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011
022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 332.511 346.634 334.803 101              97
023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 137.575 134.126 117.912 86              88
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 31.140 14.635 21.052 68            144
027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0017 308 308 100  -
028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 0019 633 514 567 90           110
030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020 633 514 567 90            110

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 69.065 52.375 330 0               1

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 69.065 52.375 330 0               1

део 043, део 044 и део 049 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 0028
део 043, део 044 и део 049 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030
део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032
048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033

5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 +
0040 + 0041) 0034 6.187 5.922 5.869 95             99

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 i deo 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 0038
054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039
055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040
056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041 6.187 5.922 5.869 95              99

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042 17.113 18.349 17.784 104             97
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070) 0043 255.996 287.437 208.656 82             73

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 0044 22.450 16.666 22.551 100           135
10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045 21.228 15.233 21.243 100            139
11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046
12 3. Готови производи 0047
13 4. Роба 0048 129 326 253  -
14 5. Стална средства намењена продаји 0049 511 511 511 100            100
15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 582 922 471 81              51

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 +
0056 + 0057 + 0058) 0051 166.268 223.591 122.322 74             55

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 165.729 223.591 122.184 74             55
205 и део 209 6. Купци у иностранству 0057 534 134 25  -
206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 0058 5 5 92  -

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП
Стање на дан

31.12.2019.

Планирано
стање
на дан

31.12.2020.

Индекс
6 / 5

Стање на дан
31.12.2020. Индекс

6 / 4
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21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059 3 3 3 100           100
22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 5.005 1.281 6.373 127           498

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 518 787 535 103             68

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 518 787 535 103             68
24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068 61.243 45.000 55.388 90           123
27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 239 109 107 45             98

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 270 0 1.376 509  -
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +
0043) 0071 852.233 862.687 708.986 83             82

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 135.146 137.176 135.133 100             99
ПАСИВА
А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420
– 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) 0401 732.121 755.060 584.222 80             77

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410) 0402 778.767 784.367 731.991 94             93

300 1. Акцијски капитал 0403
301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404
302 3. Улози 0405
303 4. Државни капитал 0406 773.438 779.038 726.662 94             93
304 5. Друштвени капитал 0407
305 6. Задружни удели 0408
306 7. Емисиона премија 0409
309 8. Остали основни капитал 0410 5.329 5.329 5.329 100           100
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 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

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 0 0 0 -  -
340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418
341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420
35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 46.646 29.307 147.769 317           504
350 1. Губитак ранијих година 0422 29.307 29.307 46.646 159           159
351 2. Губитак текуће године 0423 17.339 101.123 583  -

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 42.815 41.593 40.566 95             98
40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 32.489 30.128 35.465 109           118
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 32.489 30.128 35.465 109           118
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 10.326 11.465 5.101 49             44

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 10.326 11.465 5.101 49              44
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 77.296 66.034 84.198 109           128

42 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447
+ 0448 + 0449) 0443 7.189 650 7.179 100        1.104

420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444
421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445
422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446
423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447

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

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449 7.189 650 7.179 100        1.104
430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 370 472 325 88             69
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43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
0458) 0451 17.599 11.798 23.080 131           196

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 16.521 11.000 22.012 133           200
436 6. Добављачи у иностранству 0457 273 291 107  -
439 7. Остале обавезе из пословања 0458 805 798 777 97             97

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 26.671 28.316 30.035 113           106
47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 2.282 4.700 4.187 183             89
48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 118 98 138 117           141

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 23.068 20.000 19.254 83             96

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 852.233 862.687 708.986 83             82
89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 135.146 137.176 135.133 100             99

АКТИВА
Актива предузећа износи 708.986 хиљада динара што је 82% од планираних 862.687 хиљада
динара.

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ /

Б. СТАЛНА ИМОВИНА

I Нематеријална имовина
Нематеријална имовина на дан 31.12.2020. године износи 1.705 хиљада динара, што је 63% од
планираних 2.695 хиљада динара.

II Некретнине, постројења и опрема
Вредност грађевинских објеката је 334.803 хиљада динара што је 97% од планираних 346.634
хиљада динара;
Вредност опреме износи 117.912 хиљада динара односно 88% у односу на планираних 134.126
хиљада динара;
Некретнине, постројења и опрема у припреми износи 21.052 хиљада динара што премашује
планираних 14.635 хиљада динара.
Прекорачење позиције Некретнине, постројења и опрема у припреми објашњава се кашњењем у
активирању инвестиција. Потребно је ову позицију посматрати заједно са позицијама грађевински
објекти (конто 022 и део 029) и опрема (конто 023 и део 029), те је јасно да су улагања у
некретнине, постројења и опрему планирана. Код набављене опреме нису активирани контејнери
и стубне канте који нису стављени у употребу, а чије се постављање на терену очекује у 2021.
години.
Улагања на туђим некретнинама, постројењу и опреми износи 308 хиљада динара.

III Биолошка средства
Вредност биолошких средстава ЈКП „Хигијена“ износи 567 хиљада динара што је за 10% више од
планираних 514 хиљада динара.

IV Дугорочни финансијски пласмани
Вредност дугорочних финансијских пласмана износи 330 хиљада динара односно 1% од
планираних 52.375 хиљада динара.
Влада Републике Србије је дана 19.03.2020. године, донела Закључак бр. 023-2590/2020, којим се
препоручује ЈКП „Хигијена“ Панчево, да донесе одлуку да се акције које има у привредном
друштву ХИП ПЕТРОХЕМИЈА АД Панчево пренесу без накнаде на Републику Србију. Одлуком
Надзорног одбора ЈКП „Хигијена“ Панчево број 4460-70-1 од 14.05.2020. године је извршен
пренос власништва над акцијама без накнаде уз сагласност Оснивача Решењем о давању
сагласности на одлуке надзорних одбора јавних комуналних предузећа "Водовод и канализација"
Панчево, "Грејање" Панчево и "Хигијена" Панчево у вези са преносом акција које поседују у ХИП
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Петрохемија А.Д. Панчево на Републику Србију без накнаде. Вредност искњижених акција износи
52.375.657 динара.
„HIP-AZOTARA“ ДОО Панчево је продата у стечајном поступку, те је искњижено учешће у
власништву у износу од 15.947.990,70 динара.
Такође, извршено је и обезвређење вредности акција „СИМПО“ АД Врање због пада вредности
акција на тржишту ХОВ у износу од 411.034,98 динара.

V Дугорочна потраживања
Вредност дугорочних потраживања износи 5.869 хиљада динара што је 99% од планираних 5.922
хиљада динара.

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
Одложена пореска средства износе 17.784 хиљада динара што је 97% од планираних 18.349
хиљада динара.

Г. ОБРТНА  ИМОВИНА

I Залихе
Залихе износе 22.551 хиљада динара што је за 35% више од планираних 16.666 хиљада динара.
Након извршеног пописа део залиха ипак није отписан као некурентан како је планирано.

II Потраживања по основу продаје
Потраживања по основу продаје су 122.322 хиљада динара што је 55% од планираних 223.591
хиљада динара.

III Потраживања из специфичних послова
Потраживања из специфичних односа у износу од 3 хиљаде динара су једнака планираној
вредности.

IV Друга потраживања
Друга потраживања износе 6.373 хиљада динара и драстично су већа од планираних 1.281 хиљада
динара. Потраживања се највећим делом односе на потраживања за више плаћен порез на добит.

VI Kраткорочни финансијски пласмани
Остали краткорочни финансијски пласмани износе 535 хиљада динара што је 68% од планираних
787 хиљада динара.

VII Готовински еквиваленти и готовина
Готовински еквиваленти и готовина износе 55.388 хиљада динара што је за 23% више од
планираних 45.000 хиљада динара. Констатујемо да је предузеће ликвидно.

IX Активна временска разграничења
Активна временска разграничења износе 1.376 хиљада динара. У питању су унапред плаћени
трошкови осигурања. Временска разграничења обухватају све пословне догађаје плаћања као и све
обрачунате приходе и расходе који не припадају билансу успеха, јер нису приходи и расходи
текућег периода, али не представљају конкретна потраживања или обавезе.

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА
На дан 31.12.2020.године пословна имовина износи 708.986 хиљада динара што је 82% у односу на
планираних 862.687 хиљада динара.

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
На дан 31.12.2020.године ванбилансна актива износи 135.133 хиљада динара што је 99% у односу
на планираних 137.176 хиљада динара.
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ПАСИВА

А. КАПИТАЛ
Капитал износи 584.222 хиљада динара што чини 77% планираних 755.060 хиљада динара.
Капитал обухвата основни капитал у износу 731.991 хиљада динара и губитак у износу 147.769
хиљада динара.
У 2020. години значајно је умањен основни капитал услед преноса акција ХИП ПЕТРОХЕМИЈА
АД Панчево пренесу без накнаде на Републику Србију. Влада Републике Србије је дана
19.03.2020. године, донела Закључак бр. 023-2590/2020, којим се препоручује ЈКП „Хигијена“
Панчево, да донесе одлуку да се акције које има у привредном друштву ХИП ПЕТРОХЕМИЈА АД
Панчево пренесу без накнаде на Републику Србију. Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Хигијена“
Панчево број 4460-70-1 од 14.05.2020. године је извршен пренос власништва над акцијама без
накнаде уз сагласност Оснивача Решењем о давању сагласности на одлуке надзорних одбора
јавних комуналних предузећа „Водовод и канализација“ Панчево, „Грејање“ Панчево и „Хигијена“
Панчево у вези са преносом акција које поседују у ХИП Петрохемија А.Д. Панчево на Републику
Србију без накнаде. За вредност искњижених акција које износе 52.375.657 динара умањен је
основни капитал.
Губитак у износу 101.123 хиљада динара за 2020. годину није планиран. Губитак ранијих година
износи 46.646 хиљада динара. Укупни губитак износи 147.769 хиљада динара. Разлози оствареног
нето губитка су описани у деловима 3.2  БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.2020. - 31.12.2020.
ГОДИНЕ и 9. НЕТО ГУБИТАК.

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
Дугорочна резервисања и обавезе износе 40.566 хиљада динара што је 98% од планираних 41.593
хиљада динара.

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Краткорочне обавезе износе 84.198 хиљада динара и веће су за 28% од планираних 66.034 хиљада
динара.
У току другог квартала 2020. године ЈКП „Хигијена“ Панчево је користила мораторијум на
отплату кредита. Тиме је износ краткорочних обавеза остао увећан за износ главнице кредита који
је доспео у периоду април – јун 2020. године, а није исплаћен захваљујући економским мерама
Владе РС у циљу сузбијања пандемије нове заразне болести Covid-19. Одлагање отплате кредита
је допринело увећању ликвидности предузећа.
Краткорочне обавезе су веће у односу на планирани износ и због динамике набавки које су
интензивиране у последњем кварталу 2020. године, па је позиција Обавезе из пословања која
износи 22.012 хиљада динара већа за 100% од планираних 11.000 хиљада динара. Предузеће је
одржало ликвидност и поред стварања обавеза у већем износу од планираних.
Од најзначајнијих обавеза према добављачима на дан 31.12.2020. године издвајамо издвајамо 10
(дест) највећих износа:

Р.бр. Назив добављача Износ у дин.
1 „NIS“ АД Нови Сад (гориво) 3.489.130,26
2 „Актива чишћење“ АД Београд (уступање кадрова и услуге ФТО) 3.049.159,20
3 „Gradcom build“ ДОО Панчево (извођење радова на Новој депонији) 2.290.556,30
4 „Sab protection“ ДОО Панчево (уступање кадрова и услуге ФТО) 1.883.232,00
5 „Still-net“ ДОО Панчево (уређење сабирних места за контејнере) 1.396.680,72

6 „Termolux inženjering“ ДОО Панчево (постављање спољне расвете на Новој
депонији) 1.175.568,00

7 ДДОР Нови Сад (осигурање) 843.156,00
8 „Хидрозавод ДТД“ Нови Сад (трошкови испитивања и анализе) 744.000,00

9
„PSC Mobile Solutions“ ДОО Београд (Одржавање софтверског система за
плаћање и контролу плаћања паркинг услуга (SMS4Parking), учешће у приходу
по основу Уговора о посл.техн.сарадњи на пружању услуге m-parking)

557.399,75

10 „Bedem energy solutions“ доо Панчево (метан ЦНГ) 494.085,35

11 СВЕГА 15.922.967,58
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Горе наведених 10 (десет) појединачно највећих обавеза према добављачима чини 74% укупног
износа обавеза према добављачима.

Ђ. УКУПНА ПАСИВА
На дан 31.12.2020. године укупна пасива износи 708.986 хиљада динара и чини 82% од
планираних 862.687 хиљада динара.

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
На дан 31.12.2020. године ванбилансна актива износи 135.133 хиљада динара што је 99% у односу
на планираних 137.176 хиљада динара.
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3.2 БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.2020. - 31.12.2020. ГОДИНЕ

Табела 3.2 – Биланс успеха у периоду 01.01.2020. – 31.12.2020. године

у 000 динара

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим
62 и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 530.347 589.542 551.805 104                      94

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002 12.649 18.000 9.439 75                      52

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 12.649 18.000 9.439 75                      52
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 517.383 571.242 541.736 105                      95

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 517.383 571.242 541.736 105                      95
615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015
64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 0 0 0

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 315 300 629 200                    210

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 523.448 589.245 575.959 110                      98

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 4.688 5.000 3.124 67                      62
621 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 15 50 2 16                        5

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 14.326 19.988 14.419 101                      72
513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 37.136 40.675 36.205 97                      89
52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 315.079 378.567 368.868 117                      97
53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 56.469 75.006 70.352 125                      94
540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 44.683 48.000 47.772 107                    100

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 7.361 6.817 6.682 91                      98
55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 43.721 15.242 28.541 65                    187

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030 6.899 297 0 0                      -
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031 24.154

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 811 400 498 61                    124
66, осим 662,

663 и 664
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033 0 0 0

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034
661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035
665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1036
669 4. Остали финансијски приходи 1037
662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 809 400 498 62                    124

663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ
КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039 2 0  -

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 875 1.530 921 105                      60
56, осим 562,

563 и 564
И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ
ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 1041 0 0 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042
561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043
565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045
562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 852 1.530 920 108                      60

563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ
КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047 23 1 3  -

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049 64 1.130 423 661                      37

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

1050 17 252 1.484  -

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

1051 20.012 58.714 293  -

67 и 68, осим
683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 2.120 1.000 1.068 50                    107

57 и 58, осим
583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 3.882 167 19.584 504               11.727

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) 1054 0 0 -                      -

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
 (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) 1055 14.922 101.556 681  -

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

1056

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

1057 294 238 81  -

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) 1058 0 0 -                      -
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1059 15.216 101.794 669  -
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 887 0  -
део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 1.236 0  -
део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 671

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) 1064 0 0 -                      -
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) 1065 17.339 101.123 583  -
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији 1068
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1069

ПРИХОДИ

A) ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Пословни приходи су остварени у износу од 551.805 хиљада динара што у односу на планираних
589.542 хиљада динара представља 94% планираног износа.

I  Приходи од продаје робе :
Делатност РЈ „Екосировина“ подразумева прикупљање, сортирање и даљу продају рециклабилних
материјала. Приход РЈ „Екосировина“ остварен је у износу од 9.439 хиљада динара што у односу
на планираних 18.000 хиљада динара представља 52% планираног износа.

II  Приходи од продаје производа и услуга износе 541.736 хиљада динара што у односу на
планираних 571.242 хиљада динара представља 95% планираног износа.

У структури Прихода од продаје производа и услуга заступљени су:
1) Приход од делатности управљања комуналним отпадом 374.104.141,43 динара:
 Од услуге сакупљања и одвожења отпада 246.333.864,62 динара и
 Од услуге одлагања и уклањања отпада 127.770.276,81 динара,
2) Приход од делатности управљања јавним паркиралиштима 60.207.262,78 динара,
3) Приход од услуга чишћења јавних површина 84.541.614,09 динара,
4) Приход од услуга зоохигијене 14.170.187,08 динара.
5) Приход од ванредних услуга 7.462.049,98 динара,
6) Приход од израде техничких услова 661.250,20 динара,
7) Приход од услуга радничког ресторана 589.812,57 динара;
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III Приходи од премија, субвенција, дотација, донација /

IV  Други пословни приходи:
Други пословни приходи су остварени у износу од 629 хиљада динара што је у односу на
планираних 300 хиљада динара више за 110% од планираног износа. Приход је остварен од
станова и пословног простора датих у закуп и закупа прес контејнера.

Б) ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
Финансијски приходи су остварени у износу од 498 хиљада динара и већи су за 24% од
планираних 400 хиљада динара. Финансијске приходе чине приходи од затезне камате за
неблаговремено плаћање у износу од 249.420,52 динара и приходи од камата на депонована
финансијска средства предузећа на рачунима у износу од 248.371,42 динара.

В) ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс
успеха износе 252 хиљаде динара. У питању је примена МРС 36, а у овом конкретном случају
настали су приходи од смањења исправке вредности залиха.

Г) ОСТАЛИ ПРИХОДИ
Остали приходи су остварени у висини 1.068 хиљада динара што премашује планираних 1.000
хиљада динара за 7%. Састоје се од наплаћених трошкова спорова 585.040,72 динара, прихода од
смањења обавеза (застареле обавезе) 273.270,23 динара, вишка по попису 49.460,52 динара,
прихода од наплаћених штета од осигурања 27.349,00 динара, по осталим основима 121.283,13
динара.

Д) ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА износе 671 хиљада динара.

РАСХОДИ

А) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Пословни расходи су извршени у износу од 575.959 хиљада динара што у односу на планираних
589.245 хиљада динара представља 98% планираног износа.

У структури пословних расхода заступљени су:

I  Набавна вредност продате робе:
Набавна вредност продате робе износи 3.124 хиљада динара односно 62% од планираних 5.000
хиљада динара.

II Приходи од активирања учинака и робе износе 2 хиљаде динара.

III и IV Повећање/смањење вредности залиха недовршених и готових производа и
недовршених услуга /

V  Трошкови материјала:
Укупни трошкови материјала (осим трошкова горива и енергије) износе 14.419 хиљада динара
односно 72% од планираних 19.988 хиљада динара.

VI Трошкови горива и енергије:
Трошкови горива и енергије износе 36.205 хиљада динара односно 89% у односу на планираних
40.675 хиљада динара.
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VII  Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања:
Трошкови зарада укључујући накнаде зарада и остала лична примања  износе 368.868 хиљада
динара, што је 97% у односу на планираних 378.567 хиљада динара.

VIII  Трошкови производних услуга:
Трошкови производних услуга износе 70.352 хиљада динара што је приближно једнако у односу
на планираних 75.006 хиљада динара.
У трошковима производних услуга заступљени су:

- Трошкови физичког обезбеђења објеката и уступање људских ресурса 44.175.738,90 дин.
- Трошкови услуга одржавања (објеката, возила, опреме и др.) у износу од 13.969.589,15 дин.
- Трошкови транспортних услуга (телефонија, достава поште, интернет, ГПС праћење возила

и др.) у износу од 4.205.186,84 дин.
- Учешће мобилних оператера и провајдера у приходу паркинг сервиса 3.375.250,93 дин.
- Трошкови хемијских испитивања и анализа 1.353.000,00 дин.
- Трошкови рекламе и пропаганде (укључујучи и спонзорства) у износу од 873.920,00 дин.
- Трошкови услуга превоза и уклањања нешкодљивог конфиската 509.320,00 дин.
- Трошкови услуге штампе у износу од 498.480,00 дин.
- Трошкови претплате на стручне публикације 414.227,33 дин.
- Трошкови регистрације возила (технички преглед) у износу од 368.558,00 дин.
- Објављивање у службеном гласнику 329.202,20 дин.
- Трошкови пражњења септичких јама у износу од 173.550,00 дин.
- Трошкови осталих услуга у износу од 105.920,00 динара.

IX Трошкови амортизације:
Трошкови амортизације износе 47.772 хиљада динара што је готово једнако планираном износу од
48.000 хиљада динара.

X Трошкови дугорочних резервисања:
Трошкови дугорочних резервисања износе 6.682 хиљада динара, што је 98% у односу на
планираних 6.817 хиљада динара.
Реализација резервисања за отпремнине за одлазак у пензију износи 5.354.075,92 динара. У
пензију је током 2020. године отишло 5 запослених, а исплаћен износ на име отпремнине износи
1.389.732,75 динара.
Реализација резервисања за јубиларне награде износи 1.328.109,13 динара. Јубиларну награду је
током 2020. године примило 24 запослених, а исплаћен износ на име јубиларне награде износи
2.316.874,36 динара.

XI  Нематеријални трошкови:
Нематеријални трошкови износе 28.541 хиљада динара што је за 87% више у односу на
планираних 15.242 хиљада динара.
У нематеријалним трошковима заступљени су:

- Судски трошкови изгубљених спорова у износу од 17.040.102,31 дин.
- Трошкови премија осигурања у износу од 2.857.785,81 динара,
- Трошкови пореза у износу од 2.694.728,00 динара,
- Трошкови платног промета у износу од 1.576.147,25 динара,
- Трошкови адвокатских услуга у износу од 1.358.511,00 дин.
- Трошкови непроизводних услуга (трошкови семинара, ревизије фин. извештаја,

консултантске услуге и др.) у износу од 856.552,18 динара,
- Трошкови чланарина у износу од 675.936,00 динара,
- Трошкови репрезентације у износу од 649.714,53 динара,
- Остали нематеријални трошкови у износу од 831.235,05 динара.
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Извршење нематеријалних трошкова у износу који премашује планирану вредност настало је због
накнаде трошкова изгубљених судских спорова у износу од 17.040.102,31 динара. Ови судски
трошкови односе се доминантно на судске спорове у вези уједа паса луталица. На уједе паса
луталица ЈКП „Хигијена“ Панчево не може утицати. Они су последица неоговорног понашања
власника паса и невршења контроле чиповања паса и спровођења репресивних мера од стране
надлежних инспекцијских служби и комуналне полиције. ЈКП „Хигијена“ Панчево нема
расположиве изворе прихода којим би финансирала предметне расходе.

Б)  ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ:
Финансијски расходи су реализовани у износу од 921 хиљада динара што је у односу на
планираних 1.530 хиљада динара представља 60% планираног износа.
Поменути расходи обухватају расходе камата по кредитима и према трећим лицима 920.355,49
динара, негативне курсне разлике у износу од 794,79 динара и остали финансијски расходи у
износу од 213,89 динара.

В) РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 58.714 хиљада динара.
Ови расходи се највећим делом односе на обезвређење (индиректан отпис) потраживања у
износу од 58.303.145,43 динара.
Ово је исправка вредности ненаплаћених потраживања према Правилнику о рачуноводству и
рачуноводственим политикама (протекло више од 160 дана од доспелости). Од укупног износа
само индиректан отпис потраживања према „HIP-AZOTARA“ ДОО Панчево која је продата у
стечајном поступку износи 37.383.114,04 динара.
Такође, расходи су настали и због обезвређења вредности акција „СИМПО“ АД Врање на
тржишту ХОВ у износу од 411.034,98 динара

Г) ОСТАЛИ РАСХОДИ су остварени у висини од 19.584 хиљада динара. У структури осталих
расхода заступљени су:
- Губици по основу искњижења учешћа у капиталу износе 15.947.990,70 динара.
Искњижено је учешће предузећа у „HIP-AZOTARA“ ДОО Панчево. „HIP-AZOTARA“ ДОО
Панчево је продата у стечајном поступку.
- Губици по основу расхода опреме износе 3.032.768,19 динара.
Расходована опрема је аутосмећар који је изгорео у пожару. Ове расходе није било могуће
планирати и ЈКП „Хигијена“ Панчево није могла спречити настали пожар.
- Директан отпис потраживања по одлуци НО износи 409.966,29 динара.
Дирeктан отпис сe користи само када јe потпуно извeсно да потраживањe нeћe бити наплаћeно
(прошао рок застeрeлости).
- Обезвређење биолошких средстава износи 66.049,51 динара
- Остали расходи (мањкови по попису, остали непословни расходи и сл.) износе 126.890,71
динара.

Д) РАСХОД ПО ОСНОВУ ИСПРАВКЕ ГРЕШКЕ ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА износи 238 хиљада
динара
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НЕТО ДОБИТАК – ГУБИТАК

У пословању ЈКП „Хигијена“ у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године нето губитак износи
101.123 хиљада динара.

Нето губитак је последица више околности околности на које ЈКП „Хигијена“ Панчево није
у могућности да утиче:

Као последица пандемије новог корона вируса COVID – 19, а на основу Одлуке Владе Републике
Србије од 16.03.2020. године о увођењу ванредног стања, РЈ „Паркинг сервис“ је прекинула
наплату паркирања путем СМС-а, наплату паркирања на робној пијаци „Аеродром“ и одношење
непрописно паркираних возила путем Службе „Паук“, пошто су радници ангажовани на вршењу
дезинфекције јавних установа и јавних површина.

Издаци по основу накнаде трошкова изгубљених судских спорова износе 17.040.102,31 динара.
Ови судски трошкови односе се доминантно на судске спорове у вези уједа паса луталица. На
уједе паса луталица ЈКП „Хигијена“ Панчево не може утицати. Они су последица неодговорног
понашања власника паса и невршења контроле чиповања паса и спровођења репресивних мера од
стране надлежних инспекцијских служби и комуналне полиције. ЈКП „Хигијена“ Панчево нема
расположиве изворе прихода којим би финансирала предметне расходе.

Индиректан отпис потраживања, односно исправка вредности ненаплаћених потраживања према
Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама (протекло више од 160 дана од
доспелости) износи 58.303.145,43 динара. Од укупног износа само индиректан отпис
потраживања према „HIP-AZOTARA“ ДОО Панчево која је продата у стечајном поступку
износи 37.383.114,04 динара.

Директан отпис потраживања по одлуци НО износи 409.966,29 динара. Дирeктан отпис сe користи
само када јe потпуно извeсно да потраживањe нeћe бити наплаћeно (прошао рок застeрeлости).

Искњижено је учешће предузећа у „HIP-AZOTARA“ ДОО Панчево (удео у власништву стечен
конверзијом дуга). „HIP-AZOTARA“ ДОО Панчево је продата у стечајном поступку. Губици по
основу искњижења учешћа у капиталу износе 15.947.990,70 динара

Због обезвређења вредности акција „СИМПО“ АД Врање на тржишту ХОВ (акције стечене
конверзијом дуга) настали су расходи у износу од 411.034,98 динара

У септембру 2020. године је дошло до пожара на аутосмећару, што је резултирало расходом
опреме у износу од 3.032.768,19 динара. На настанак овог расхода ЈКП „Хигијена“ Панчево није
могла да утиче, односно није га било могуће предвидети.
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3.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2020. -
31.12.2020. ГОДИНЕ

Табела 3.3 – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2020. – 31.12.2020. године
у динарима

1 2 3 4 5 6 7 8

1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 501.191 496.786 543.743 108           109
3 1. Продаја и примљени аванси 3002 500.164 495.168 542.501 108           110
4 2. Примљене камате из пословних активности 3003 809 400 498 62           125
5 3. Остали приливи из редовног пословања 3004 218 1.218 744 341             61
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 457.942 445.606 528.134 115           119
7 1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 111.155 64.598 118.719 107           184
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 314.933 349.651 363.972 116           104
9 3. Плаћене камате 3008 816 710 933 114           131
10 4. Порез на добитак 3009 1.780 0 2.216 124  -
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 29.258 30.647 42.294 145           138
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 43.249 51.180 15.609 36             30
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 0 -  -
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013 48 220 0 0              -
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

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

3015

18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 48 220 0 0              -
19 4. Примљене камате из активности инвестирања 3017
20 5. Примљене дивиденде 3018
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 89.690 51.600 23.371 26             45
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020 433 0  -
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и

биолошких средстава
3021 89.257 51.600 23.354 26             45

24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 17 -  -
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 0
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024 89.642 51.380 23.371 26             45
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025 40.318 5.600 7.142 18           128
29 1. Увећање основног капитала 3026 37.913 5.600 5.600 15           100
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 382 0  -
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 2.023 0  -
32 4. Остале дугорочне обавезе 3029
33 5. Остале краткорочне обавезе 3030 1.542 -  -
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 722 5.400 5.235 725             97
35 1. Откуп сопствених акција и удела 3032
36 2. Дугорочни кредити (одливи) 3033
37 3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 5.400 5.225 -             97
38 4. Остале обавезе (одливи) 3035 10 -  -
39 5. Финансијски лизинг 3036
40 6. Исплаћене дивиденде 3037 722 0  -
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 39.596 200 1.907 5           954
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 707
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 541.557 502.606 550.885 102           110
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 548.354 502.606 556.740 102           111
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 3042 0
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043 6.797 0 5.855 86  -
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 68.040 45.000 61.243 90           136
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА

ГОТОВИНЕ 3045

49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3046

50
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044
+ 3045 – 3046) 3047 61.243 45.000 55.388 90           123

ПОЗИЦИЈА АОП
Реализација

01.01-31.12.2020.
Текућа година

Индекс
6 / 4

Реализација
01.01-31.12.2019.

Претходна година

План за
01.01-31.12.2020.
Текућа година

Индекс
6 / 5

Позиција Приливи готовине из пословних активности износи 543.743 хиљада динара што је за 9%
више од планираних 496.523 хиљада динара. Позиција Одливи готовине из пословних активности
износи 528.134 хиљада динара, што је за 19% више од планираних 445.606 хиљада динара.
Остварен је Нето прилив из пословних активности у износу од 15.609 хиљада динара, што је свега
30% планираних 51.180 хиљада динара.
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Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 23.371 хиљада динара, што је у оквирима
планираних 51.600 хиљада динара.

Нето прилив готовине из активности финансирања износи 1.907 хиљада динара. У току другог
квартала 2020. године ЈКП „Хигијена“ Панчево је користила мораторијум на отплату кредита, тако
да је износ плаћене главнице и камате по кредиту значајно мањи од планираног.

Укупан прилив готовине износи 550.885 хиљада динара, укупан одлив 556.740 хиљада динара и
узимајући у обзир износ готовине на почетку обрачунског периода од 68.040 хиљада динара, износ
готовине на крају посматраног периода износи 55.388 хиљада динара.

Констатујемо да је пословање ЈКП „Хигијена“ Панчево у 2020. години финансијски ликвидно.
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3.4  ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА
ПОСЛОВАЊА

Табела 3.3 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара
2017.

година
2018.

година
2019.

година
2020.

година
Укупни капитал План 734.726 748.455 779.530 755.060

Реализација 706.690 712.269 732.121 584.222
% одступања реализације од плана -4% -5% -6% -23%

- +1% +3% -20%
Укупна имовина План 881.766 834.967 885.985 862.687

Реализација 805.247 818.086 852.233 708.986
% одступања реализације од плана -9% -2% -4% -18%

- +2% +4% -17%
Пословни приходи План 599.131 576.868 570.137 589.542

Реализација 573.906 548.516 530.347 551.805
% одступања реализације од плана -4% -5% -7% -6%

- -4% -3% 4%
Пословни расходи План 582.049 577.809 567.324 589.245

Реализација 536.006 535.885 523.448 575.959
% одступања реализације од плана -8% -7% -8% -2%

- -0% -2% +10%
Пословни резултат План 17.082 -941 2.813 297

Реализација 37.900 12.631 6.899 -24.154
% одступања реализације од плана +122% -1442% +145% -8226%

- -67% -45% -450%
Нето резултат План 0 19 0 0

Реализација 2.988 729 -17.339 -101.123
% одступања реализације од плана 0% +3737% 0% -

- -76% -2478% -

Број запослених на дан 31.12. План 383 348 345 330
Реализација 352 345 328 327

% одступања реализације од плана -8% -1% -5% -1%
- -2% -5% -0%

Просечна нето зарада План 42 43 46 53
Реализација 41 42 44 53

% одступања реализације од плана -1% -3% -3% -
- +1% +5% 21%

Инвестиције План 108.706 96.834 113.426 51.600
Реализација 20.891 20.115 89.257 23.330

% одступања реализације од плана -81% -79% -21% -55%
- -4% +344% -74%

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

Просечна  нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених
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у 000 динара

2017. година
реализација

2018. година
реализација

2019. година
реализација

2020. година
реализација

55.735 49.829 30.636 (52.863)
0,0037 0,0009 -0,0203 -0,1426
0,0042 0,0010 -0,0237 -0,1731
56578 41606 43.249 15.609
0,1395 0,1486 0,1641 0,2136
3,1485 3,3838 3,3119 2,4782

59,50% 57,73% 59,41% 66,85%

у 000 динара

Стање на дан
31.12.2017.

Стање на дан
31.12.2018.

Стање на дан
31.12.2019.

План на дан
31.12.2020.

11.935 5.166 17.515 12.279
0 0 0 0

11.935 5.166 17.515 12.279

у 000 динара

2017. година  2018. година 2019. година
План 2020.

година
План 29.430 45.069 43.526 5.600
Пренето 14.135 4.850 37.913 5.600
Реализовано 14.135 4.850 37.913 5.600
План 160.846 109.235 100.000 110.000
Пренето 153.640 109.196 99.999 110.000
Реализовано 153.640 109.196 99.999 110.000
План 190.276 154.304 143.526 115.600
Пренето 167.776 114.046 137.913 115.600
Реализовано 167.776 114.046 137.913 115.600

Укупно приходи из буџета

% зарада у пословним приходима

Кредитно задужење без гаранције државе
Кредитно задужење са гаранцијом државе

Укупно кредитно задужење

Субвенције

Остали приходи из буџета

EBITDA
ROA
ROE
Оперативни новчани ток
Дуг / капитал
Ликвидност

Напомена:
- EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак

предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без
искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре
опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

- Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.
- Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене

пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса
стања).

- Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног
пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и
услуга).

- Економичност  представља однос пословни приходи / пословни расходи.
- Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада,

накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из
биланса успеха).
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4.  ЗАРАДЕ

Табела 4. – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
у динарима

1 2 3 4 5 6 7

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

173.200.382 210.653.439 207.304.857 120 98

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

238.552.432 291.296.204 286.798.077 120 98

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

279.372.154 339.797.022 334.538.373 120 98

4. Број запослених  по кадровској евиденцији - УКУПНО* 328 330 327 100 99

4.1.  - на неодређено време 282 302 282 100 93

4.2. - на одређено време 46 28 45 98 161

5 Накнаде по уговору о делу

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу

7 Накнаде по ауторским уговорима

8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима

9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 2.029.526 2.160.000 1.243.383 61 58

10 Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим
пословима

3 3 1 33 33

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

12 Број прималаца наканде по основу осталих уговора

13 Накнаде члановима скупштине

14 Број чланова скупштине

15 Накнaде члановима надзорног одбора 1.253.147 1.560.000 1.527.156 122 98

16 Број чланова надзорног одбора 3 3 2 67 67

17 Накнаде члановима Комисије за ревизију

18 Број чланова Комисије за ревизију

19 Превоз запослених на посао и са посла 14.905.627 16.800.000 14.241.717 96 85

20 Дневнице на службеном путу 198.704 600.000 73.408 37 12

21 Накнаде трошкова на службеном путу 20.718 50.000 5.380 26 11

22 Отпремнина за одлазак у пензију*** 1.097.148 3.317.408 1.389.733 127 42

23 Број прималаца 4 6 5 125 83

24 Јубиларне награде*** 1.304.571 3.500.000 2.316.874 178 66

25 Број прималаца 10 20 24 240 120

26 Смештај и исхрана на терену

27 Помоћ радницима и породици радника 16.504.695 16.600.000 16.322.924 99 98

28 Стипендије

29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 794.054 1.000.000 915.747 115 92

* број запослених последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама
приказати у бруто износу
*** исплаћен износ у извештајном периоду

Р.бр. Трошкови запослених Индекс
5 / 4

Реализација
01.01-31.12.2019.

Претходна година

План за
01.01-31.12.2020.
Текућа година

Реализација
01.01-31.12.2020.
Текућа година

Индекс
5 / 3

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у оквиру планираних
вредности.
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5. ЗАПОСЛЕНИ

Стање на дан 31.12.2019. године* 282 46 3

1. Одлив кадрова 16 13 2
2. старосна пензија 4
3. инвалидска пензија 1
4. престанак радног односа смрћу запосленог 4
5. престанак радног односа истеком рока за који је заснован 4 2
6. престанак радног односа отказом од стране запосленог 2
7. престанак радног односа отказом од стране послодавца 1
8. престанак радног односа споразумом између запосленог и послодавца 2
9. одобрено неплаћено одсуство 1

10. мировање радног односа због избора, односно именовања на 2
11. остало 8
12. Пријем 16 12 0
13. пријем запосленог на неодређено време 13
14. пријем запосленог на одређено време 11
15. повратак са неплаћеног одсуства 2
16. повратак услед престанка обављања функције 1
17. остало 1

Стање на дан 31.12.2020. године** 282 45 1

*последњи дан претходне године
** последњи дан године за који се извештај доставља

Р. бр. Основ одлива / пријема кадрова Број запослених на неодређено
време

Број запослених на одређено
време

Број ангажованих по основу
уговора (рад ван радног

односа)

На дан 31.12.2020. године број запослених на неодређено време је 282, у тај број не укључујемо:
- 16 запослених којима је одобрено неплаћено одсуство и
- 4 запослена којима мирује радни однос због избора, односно именовања на функцију.

На дан 31.12.2020. године број запослених на одређено време је 45, у тај број укључујемо:
- 24 запослена због повећаног обима посла,
- 20 запослених због замене привремено одсутних запослених, до њиховог повратка (неплаћено
или боловања) и
- в.д. директора.

На дан 31.12.2020. године преко студентске задруге ангажовано је 1 лице.

Број запослених је у складу са чланом 27е Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
- др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019). Укупан број запослених на
одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу,
уговору о привременим и повременим пословима, закључених непосредно или преко омладинске
или студентске задруге и лица ангажованих по другим основима износи 25 и није већи од 10%
броја запослених на неодређено време код организационог облика.
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6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Према члану 28 Закона о комуналним делатности ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016) и
члану 69. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) oдлуку о промени цена
комуналних услуга доноси вршилац комуналне делатности, односно јавно предузеће, уз обавезну
сагласност јединице локалне самоуправе.

Табела 6.1 - Цене услуга сакупљања, одвожења, одлагања и уклањања отпада

2019.година 2020.година
1 2 3 4 5 6

1 Сакупљање и одвожење отпада - стамбени простор м2 4,63 5,10 110
2 Сакупљање и одвожење отпада - пословни простор - установе м2 4,63 5,10 110
3 Сакупљање и одвожење отпада - пословни простор - привреда м2 5,04 5,56 110
4 Сакупљање и одвожење отпада - трг.делатн.преко 150 м2 м2 14,30 15,77 110
5 Сакупљање и одвожење отпада - пословни простор - банке и осиг.друштва м2 33,14 36,54 110
6 Сакупљање и одвожење отпада - пословни простор - пошта и телекомуникације м2 14,30 15,77 110
7 Сакупљање и одвожење отпада - пословни простор - тржнице м2 14,30 15,77 110
8 Сакупљање и одвожење отпада - пословни простор - мини пијаце м2 6,22 6,86 110
9 Сакупљање и одвожење отпада - пословни простор - пр.лица и сам.делатн. I зона (пицерије, пекаре) м2 21,50 23,70 110
10 Сакупљање и одвожење отпада - пословни простор - пр.лица и сам.делатн. I зона - остале делатности м2 12,53 13,81 110
11 Сакупљање и одвожење отпада - пословни простор - пр.лица и сам.делатн. II зона (пицерије, пекаре) м2 12,53 13,81 110
12 Сакупљање и одвожење отпада - пословни простор - пр.лица и сам.делатн. II зона - остале делатности м2 8,94 9,86 110
13 Сакупљање и одвожење отпада - пословни простор - пр.лица и сам.делатн. III зона - остале делатности м2 8,94 9,86 110
14 Сакупљање и одвожење отпада - пословни простор - пр.лица и сам.делатн. III зона м2 7,14 7,87 110
15 Одлагање и уклањање отпада м2 2,65 2,92 110

Цена у динарима без ПДВ-а.
Р.бр. Опис ЈМ Индекс

5/4

Надзорни одбор ЈКП „Хигијена“ Панчево је Одлуком бр. 4460-62-3 од 13.11.2019. године усвојио
измену цена за вршење комуналних услуга сакупљања и одвожења смећа и одлагања и уклањања
отпада и др. смећа. Како је Скуштина града Панчева Решењем бр. II-04-06-3/2019-10 од 30.12.2019.
године дала сагласност на наведену измену цена, примена одлуке је почела од 01.01.2020. године,
тако да су у првих једанаест месеци 2020. године примењиване цене веће за 5% у односу на
децембар 2019. године.
Ново повећање цена од 5% у 2020. години је уследило у децембру 2020. године. Надзорни одбор
ЈКП „Хигијена“ Панчево је Одлуком бр. 4460-80-2 од 02.10.2020. године усвојио измену цена за
вршење комуналних услуга сакупљања и одвожења смећа и одлагања и уклањања отпада и др.
смећа. Скуштина града Панчева је Решењем бр. II-04-06-20/2020-7 од 27.11.2020. године дала
сагласност на наведену измену цена, примена одлуке је почела од 01.12.2020. године, тако да су у
децембру 2020. године примењиване цене веће за 10% у односу на децембар 2019. године.

Табела 6.2 - Цене услуга чишћења јавних површина

2019. год. 2020. год.
1 2 3 4 5 6

1 Ручно чишћење м2 0,93 0,93 100
2 Машинско чишћење м2 0,71 0,71 100
3 Прање јавних површина м2 1,94 1,94 100
4 Чишћење јавних површина од снежних падавина дан 393.061,95 393.061,95 100
5 Одвожење отпада са Беле стене тура 9.370,00 9.370,00 100

Р.бр. Опис
Цена у динарима без ПДВ-а.

ЈМ
Индекс

5/4

Цене услуга чишћења јавних површина се нису мењале и остале су непромењене у односу на
децембар 2019. године.
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Табела 6.3 - Цене услуга зоохигијене

2019. год. 2020. год.
1 2 3 4 5 6

1 Трошкови хватања и превоза ухваћених паса и мачака јединка 2.800,00 2.800,00 100
2 Излазак на терен по пријавама када није из оправданих разлога дошло до хватања животиње излазак 1.400,00 1.400,00 100
3 Трошкови смештаја и чувања ухваћених паса и мачака по дану јединка 175,00 175,00 100
4 Заједнички трошкови бриге о животињама на којима се раде интервенције - карантински дан јединка 615,00 615,00 100
5 Трошкови уклањања и превоз лешева са јавних површина ком 3.400,00 3.400,00 100
6 Трошкови чувања и даљег збрињавања отпада животињског порекла дан 6.100,00 6.100,00 100

7 Трошкови ветеринарских улуга / /

Индекс
5/4

Према важећем уговору
о јавној набавци

ветеринарских услуга.

Р.бр. Опис ЈМ

Цена у динарима без
ПДВ-а.

Цене услуга зоохигијене се нису мењале и остале су непромењене у односу на децембар 2019.
године.

Табела 6.4 - Цене услуга паркирања на јавној површини

2019. год. 2020. год.
1 2 3 4 5 6

1
1.1 1 сат - I зона сат 29,17 29,17 100
1.2 2 сата - I зона сат 58,33 58,33 100
1.3 1 сат - II зона сат 25,00 25,00 100
1.4 2 сата - II зона сат 50,00 50,00 100
1.5 3 сата - II зона сат 75,00 75,00 100
1.6 4 сата - II зона сат 100,00 100,00 100
1.7 1 сат - III зона сат 16,67 16,67 100
1.8 2 сата - III зона сат 33,33 33,33 100
1.9 дневна карта ДНК3 дан 66,66 66,66 100
2
2.1 ППК за све зоне - станари месец 291,65 291,65 100
2.2 ППК - I зона - правна лица месец 1.749,93 1.749,93 100
2.3 ППК - II зона - правна лица месец 1.499,94 1.499,94 100
2.4 ППК - III зона - правна лица месец 1.333,28 1.333,28 100
2.5 ПРПК - II зона - станари месец 1.083,29 1.083,29 100
2.6 ПРПК - III зона - станари месец 749,97 749,97 100
2.7 КПРПК - II и III зона - станари месец 1.583,27 1.583,27 100
2.8 ПРПК - II зона - правна лица месец 2.624,89 2.624,89 100
2.9 ПРПК - III зона - правна лица месец 2.124,91 2.124,91 100
2.10 КПРПК - II и III зона - правна лица месец 3.666,52 3.666,52 100
3
3.1 Члан 52.5 дан 833,30 833,30 100
3.2 Члан 52.1,2,3 и 4 дан 583,31 583,31 100

Индекс
5/4

Паркирне и СМС карте

Месечне карте

Дневне карте

Р.бр. Опис ЈМ
Цена у динарима без

ПДВ-а.
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4

4.1 I зона (по паркинг месту) ком 408,38 408,38 100
4.2 II зона (по паркинг месту) ком 350,00 350,00 100
4.3 III зона (по паркинг месту) ком 66,66 66,66 100
5
5.1 за све зоне месец 16.666,67 16.666,67 100
6
6.1 Путничка возила ком 80,00 80,00 100
6.2 Комби возила ком 96,00 96,00 100
6.3 Аутобуси ком 680,00 680,00 100
7

7.1 Месечни закуп за резервисана паркинг места на посебним
паркиралиштима у 3. зони

ком 8.333,33 8.333,33 100

Дневни закуп (баште кафића, извођење грађ.радова, културне манифестације, снимање филмова и др.

Месечни закуп по паркинг месту за хотеле и сл.смештај са преноћиштем

Месечни закуп за резервисана паркинг места на посебним паркиралиштима у 3. зони

Цене на затвореном паркиралишту

Цене услуга паркирања на посебним паркиралиштима на територији града Панчева се нису
мењале и остале су непромењене у односу на децембар 2019. године.

Табела 6.5 - Цене службе „ПАУК“

2019. год. 2020. год.
1 2 3 4 5 6

1 Уклањање возила са свих површина на територији града ком 4.166,67 4.166,67 100

2 Покушај уклањања непрописно паркираних, хаварисаних и
нерегистрованих возила

ком 2.083,33 2.083,33 100

3 Лежарина за путничка возила и чување возила ком 370,00 370,00 100

Р.бр. Опис ЈМ
Цена у динарима без ПДВ-а. Индекс

5/4

Цене службе „ПАУК“ се нису мењале и остале су непромењене у односу на децембар 2019.
године.

Остали ценовници ЈКП „Хигијена“ Панчево, као нпр. ценовник ванредних услуга, набавни и
продајни ценовник рециклабилних материјала, ценовник кафе кухиње, се усвајају од стране
Надзорног одбора предузећа, а пошто нису у питању комуналне услуге није прописана обавеза
прибављања сагласности Оснивача. Ове цене се усклађују периодично сагледавајући тржишне
цене и цене калкулације предметних ванредних услуга или роба.

Сви ценовници ЈКП „Хигијена“ Панчево су јавно доступни на сајту www.jkphigijena.co.rs
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7.  СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Табела 7. – Субвенције и остали приходи из буџета
у динарима

Р.бр. Приход
Реализација

01.01.-31.12.2019.
Претходна година

План
01.01.-31.12.2020.

Текућа година

Реализација
01.01.-31.12.2020.

Текућа година

Индекс
5/4

Индекс
5/3

1 2 3 4 5 6 7

1 Субвенције 37.913.463 5.600.000 5.599.510 100 15

2 Остали приходи из буџета 99.999.358 110.000.000 110.000.000 100 110

3 УКУПНО 137.912.820 115.600.000 115.599.510 100 84

Субвенције су планиране у укупном износу од 5.600.000 динара. Планиране субвенције
подразумевају:
- Израду пројектно-техничке документације за Комплекс комуналне зоне са техничком контролом
у износу 600.000 динара
- Пренета средства за набавку контејнера у износу 5.000.000 динара.
У току извештајног периода извршен је пренос средстава Буџета града Панчева за субвенције у
износу 5.599.510 динара.

Израда пројектно-техничке документације за Комплекс комуналне зоне са техничком контролом је
реализована на основу Уговора о јавној набавци бр. 611-1/2019 од 27.02.2019. године закљученим
са групом понуђача, где је за носиоца посла одређен „Imperial Group Pro“ ДОО Панчево, док су за
учеснике заједничке понуде одређени „MEGA MODULOR“ ДОО Панчево и „OVG RISK“ ДОО
Панчево. Укупна уговорена вредност набавке износи 5.995.100,00 динара. У 2019. години израђен
је Елаборат о геотехничким условима изградње (испитивање земљишта за фундирање објекта),
уграђена су 3 пијезометра и израђен је пројекат за грађевинску дозволу. Укупна вредност
извршених услуга је износила 5.395.590,00 динара, а по том основу средства су повучена из буџета
града Панчева за 2019. годину. Услед околности насталих у 2019. години, односно потребе за
Ажурирањем студије о процени утицаја на животну средину за ККЗ због измена Идејног решења и
издавања нових локацијских услова, затим исправке техничке грешке у локацијским условима,
није била могућа Израда пројекта за извођење (ПЗИ) за изградњу и опремање Центра 1 као
функционалне техничко - технолошке целине. Током првог квартала 2020. године ЈКП „Хигијена“
Панчево је по хитном поступку извршило ажурирање студије о утицају на животну средину, а
затим наставило са започетим активностима. Израђен је пројекат за извођење (ПЗИ) за изградњу и
опремање Центра 1 као функционалне техничко - технолошке целине, а вредност извршених
услуга износи 599.510 динара.

Набавка контејнера је реализована на основу Уговора о јавној набавци бр. 1174-1/2020 дана
05.05.2020. године закљученим са добављачем „Green City International“ ДОО Београд. Укупна
уговорена вредност набавке износи 15.000.000,00 динара без пореза на додату вредност. У 2020.
години ЈКП „Хигијена“ Панчево је реализовала набавку контејнера у вредности 7.497.000,00 без
пореза на додату вредност финансирајући је из сопствених прихода. До краја 2020. године
извршена је додатна наруџбина контејнера у износу 5.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
Због потребе несметаног обављања комуналне делатности и проблема предузећа са ликвидношћу
услед утицаја пандемије новог корона вируса (COVID-19) ова поруџбина се финансира средствима
Буџета града Панчева. Средства буџета града Панчева у износу од 5.000.000,00 динара су пренета
у децембру 2020. године.

Остали приходи из буџета су планирани у износу од 110.000.000,00 динара за посматрани
извештајни период. Из буџета је пренет и реализован исти износ. Осталим приходима из Буџета се
финансирају услуге одржавања чистоће на површинама јавне намене и услуге зоохигијене.
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8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Табела 8. – Средства за посебне намене
у динарима

Р. бр. Позиција
Реализација

01.01-31.12.2019.
Претходна година

План за
01.01-31.12.2020.

Текућа година

Реализација за
01.01-31.12.2020.

Текућа година

Индекс
5/4

Индекс
5/3

1 2 3 4 5 6 7

1. Спонзорство 88.000 100.200 44.000 44 50

2. Донације 205.000 30.000 20.000 67 10

3. Хуманитарне
активности

0 30.000 0 0 -

4. Спортске
активности

0 36.000 0 0 -

5. Репрезентација 885.290 712.000 649.715 91 73

6. Реклама и
пропаганда

827.718 830.000 829.920 100 100

7. Остало 30.000 40.000 10.000 25 33

Реализација спонзорстава износи 44.000 динара, што представља 44% од планираних 100.200
динара. Путем спонзорстава су финансиране Позоришне представе (куповином улазница) у
организацији Културног центра Панчева у наведеном износу од 44.000 динара.

Реализација донација износи износи 20.000 динара што представља 67% од планираних 30.000
динара. ЈКП „Хигијена“ Панчево је донирало средства за:
- Манифестација „Пливање за часни крст“ у организацији Удружења спортиста и љубитеља спорта
„Српска спарта“ у износу 10.000 динара;
- Учешће такмичара ПК „Балерина“ на европском првенству у плесу у Загребу у износу 10.000
динара.

Реализација репрезентације износи 649.715 динара што представља 91% од планираних 712.000
динара.

Реализација рекламе и пропаганде износи 829.920 динара, што је готово једнако планираном изнсу
од 830.000 динара.

Реализација осталих средства за посебне намене износи 10.000 динара, што представља 33% од
планираних 30.000 динара.
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9.  НЕТО ГУБИТАК

ЈКП “Хигијена” је нето добит остварену у 2018. години према Одлуци Надзорног одбора бр. 4460-
52-3 од 04.06.2019. године, на коју је дата сагласност Скупштине града Панчева Закључком бр. II-
04-06-3/2019-4 од 12.07.2019. године, распоредила на следећи начин:
- износ од 721.851,48 динара (99% остварене добити) је уплаћено у буџет града Панчева;
- износ од 7.291,43 динара (1% остварене добити) за покриће губитка ранијих година.

У пословању ЈКП „Хигијена“ у периоду од 01.01. до 31.12.2019.године нето губитак износи 17.339
хиљада динара.

У пословању ЈКП „Хигијена“ у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године нето губитак износи
101.123 хиљада динара.

Нето губитак је последица више околности околности на које ЈКП „Хигијена“ Панчево није
у могућности да утиче:

Као последица пандемије новог корона вируса COVID – 19, а на основу Одлуке Владе Републике
Србије од 16.03.2020. године о увођењу ванредног стања, РЈ „Паркинг сервис“ је прекинула
наплату паркирања путем СМС-а, наплату паркирања на робној пијаци „Аеродром“ и одношење
непрописно паркираних возила путем Службе „Паук“, пошто су радници ангажовани на вршењу
дезинфекције јавних установа и јавних површина.

Издаци по основу накнаде трошкова изгубљених судских спорова износе 17.040.102,31 динара.
Ови судски трошкови односе се доминантно на судске спорове у вези уједа паса луталица. На
уједе паса луталица ЈКП „Хигијена“ Панчево не може утицати. Они су последица неодговорног
понашања власника паса и невршења контроле чиповања паса и спровођења репресивних мера од
стране надлежних инспекцијских служби и комуналне полиције. ЈКП „Хигијена“ Панчево нема
расположиве изворе прихода којим би финансирала предметне расходе.

Индиректан отпис потраживања, односно исправка вредности ненаплаћених потраживања према
Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама (протекло више од 160 дана од
доспелости) износи 58.303.145,43 динара. Од укупног износа само индиректан отпис
потраживања према „HIP-AZOTARA“ ДОО Панчево која је продата у стечајном поступку
износи 37.383.114,04 динара.

Директан отпис потраживања по одлуци НО износи 409.966,29 динара. Дирeктан отпис сe користи
само када јe потпуно извeсно да потраживањe нeћe бити наплаћeно (прошао рок застeрeлости).

Искњижено је учешће предузећа у „HIP-AZOTARA“ ДОО Панчево (удео у власништву стечен
конверзијом дуга). „HIP-AZOTARA“ ДОО Панчево је продата у стечајном поступку. Губици по
основу искњижења учешћа у капиталу износе 15.947.990,70 динара

Због обезвређења вредности акција „СИМПО“ АД Врање на тржишту ХОВ (акције стечене
конверзијом дуга) настали су расходи у износу од 411.034,98 динара

У септембру 2020. године је дошло до пожара на аутосмећару, што је резултирало расходом
опреме у износу од 3.032.768,19 динара. На настанак овог расхода ЈКП „Хигијена“ Панчево није
могла да утиче, односно није га било могуће предвидети.
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10.  КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
Табела 9. – Стање кредитне задужености на дан 31.12.2020. године

Главница
први

квартал

Главница
други

квартал

Главница
трећи

квартал

Главница
четврти
квартал

Камата
први

квартал

Камата
други

квартал

Камата
трећи

квартал

Камата
четврти
квартал

Домаћи кредитор

"Erste Bank" АД Нови Сад

Уговор о кредиту бр. 10522050
- 5000153976 од 08.04.2019.
године / Кредит за набавку
возила

РСД 19.166.000,00 RSD не 8.678.231,62 RSD 8.678.231,62 RSD 2019 33 месеца 3 месеца 09.08.2019

BELIBOR 1m
+ 2,35% на
годишњем
нивоу

12 1.352.727,27 0,00 1.367.581,80 1.350.701,67 73.724,89 0,00 83.192,78 88.785,91

"Erste Bank" АД Нови Сад

Уговор о кредиту бр. 10522050
- 5000157009 од 05.09.2019.
године / Кредит за набавку
возила

РСД 5.000.000,00 RSD не 3.601.208,23 RSD 3.601.208,23 RSD 2019 33 месеца 3 месеца 09.01.2020

BELIBOR 1m
+ 2,35% на
годишњем
нивоу

12 444.545,46 0,00 449.467,41 443.998,56 28.748,10 0,00 33.212,98 34.819,46

"AIK BANKA" АД Београд

Уговор о овердрафт кредиту -
дозвољеном прекорачењу на
текућем рачуну клијента бр.
105000000005603816 (кредитна
партија 105332045270610444)
од 10.04.2020. године

РСД 15.000.000,00 RSD не 0,00 RSD 0,00 RSD - - - -
6,00% на
годишњем
нивоу

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   ...................
Страни кредитор
   ...................
Укупно кредитно задужење 12.279.439,85
од чега за ликвидност 0,00
од чега за капит. пројекте 12.279.439,85

Кредитор Назив кредита / Пројекта Валута Уговорени износ
кредита

Гаранција
државе
Да/Не

Стање кредитне
задужености

на 31.12.2020. год.
у оригин. валути

Стање кредитне
задужености

на 31.12.2020. год.
у динарима

Година
повлачења

кредита

Рок
отплате без

периода
почека

Период
почека
(Grace
period)

Датум прве
отплате

Каматна
стопа

Број
отплата
током
једне

године

                  План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима

Кредитне обавезе за капиталне пројекте на дан 31.12.2020. године износе 12.279.439,85 динара. Кредитне обавезе се измирују уредно у року
доспећа. ЈКП „Хигијена“ Панчево сервисира 2 (два) кредитна задужења којим финансира капиталне пројекте:
1. Уговор о кредиту бр. 10522050 - 5000153976 од 08.04.2019. године код „Erste Bank“ АД Нови Сад. Уговором о кредиту је уговорена вредност
кредита 19.166.000,00 динара, повучена су средства само у износу од 14.880.000,00 динара. Кредит је делом финансирао набавку половних
аутосмећара (из буџета града Панчева реализовано је 12.000.000 динара). Кредитно задужење на дан 31.12.2020. године износи 8.678.231,62 динара.
Рок отплате кредита истиче 2022. године.
2. Уговор о кредиту бр. 10522050 - 5000157009 од 05.09.2019. године код „Erste Bank“ АД Нови Сад. Уговором о кредиту је уговорена вредност
кредита 5.000.000,00 динара, повучена су средства само у износу од 4.890.000,00 динара. Кредитом је финансирана набавка половних путничких
возила. Кредитно задужење на дан 31.12.2020. године износи 3.601.208,23 динара. Рок отплате кредита истиче 2022. године.
У току другог квартала 2020. године ЈКП „Хигијена“ Панчево је користила мораторијум на отплату кредита, тако да је износ плаћене главнице и
камате по кредиту значајно мањи од планираног.

Кредитних обавеза за ликвидност на дан 31.12.2020. године нема. ЈКП „Хигијена“ Панчево није повлачила расположива финансијска средства
према Уговору о овердрафт кредиту - дозвољеном прекорачењу на текућем рачуну клијента бр. 105000000005603816 (кредитна партија
105332045270610444) од 10.04.2020. године код „AIK BANKA“ АД Београд.
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11.  ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Табела 10. – Готовински еквиваленти и готовина на дан 31.12.2020. године
Стање на дан АОП

Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни
рачун, акредитиви..) Назив банке

Износ у
оригиналној

валути
Износ у динарима

1 2 3 4 5 6

068 Текући рачун 160-265028-04 Banca Intesa АД Београд 488.106,51
068 Текући рачун 325-9500600039622-09 Војвођанска банка а.д. Нови Сад 3.598.042,27
068 Текући рачун 160-10371-03 Banca Intesa АД Београд 4.740.030,71
068 Текући рачун 160-438271-98 Banca Intesa АД Београд 0,12
068 Текући рачун 200-2287130101001-04 Банка Поштанска штедионица АД Београд 41.951.407,53
068 Текући рачун 285-1001000001068-16 Sberbank a.d. Београд 6.221,93
068 Текући рачун 150-1863196-78 Директна банка АД Крагујевац 950,51
068 Текући рачун 150-43372-02 Директна банка АД Крагујевац 610.036,00
068 Текући рачун 340-11019889-94 Erste Bank АД Нови Сад 960.101,46
068 Текући рачун 160-340205-95 Banca Intesa АД Београд 106.165,72
068 Текући рачун 105-56038-16 АИК банка ад Београд 331.076,37
068 Текући рачун 840-286743-95 Министарство финансија Управа за трезор 8.191.741,13
068 Благајне 258.095,00
068 Текући рачун - девизни (еуро) 0,00 0,00
068 Текући рачун - девизни (долар) 12,27 1.287,36

Укупно у динарима 61.243.262,62
068 Текући рачун 160-265028-04 Banca Intesa АД Београд 5.371.697,90
068 Текући рачун 325-9500600039622-09 Војвођанска банка а.д. Нови Сад 1.290.473,05
068 Текући рачун 160-10371-03 Banca Intesa АД Београд 22.017.598,39
068 Текући рачун 160-438271-98 Banca Intesa АД Београд 0,12
068 Текући рачун 200-2287130101001-04 Банка Поштанска штедионица АД Београд 25.173.195,22
068 Текући рачун 285-1001000001068-16 Sberbank a.d. Београд 6.221,93
068 Текући рачун 150-1863196-78 Директна банка АД Крагујевац 950,51
068 Текући рачун 150-43372-02 Директна банка АД Крагујевац 804.487,30
068 Текући рачун 340-11019889-94 Erste Bank АД Нови Сад 172.064,44
068 Текући рачун 160-340205-95 Banca Intesa АД Београд 106.570,72

068 Текући рачун 105-56038-16 Агроиндустријска комерцијална банка АИК
банка ад Београд

328.274,87

068 Текући рачун 840-286743-95 Министарство финансија Управа за трезор 7.823,00
068 Благајне 107.608,00
068 Текући рачун - девизни (еуро) 0,00 0,00
068 Текући рачун - девизни (долар) 12,27 1.173,79

Укупно у динарима 55.388.139,24

31.12.2019.

31.12.2020.

На дан 31.12.2020. године готовина и готовински еквиваленти износе 55.388.139,24 динара.
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12. ИНВЕСТИЦИЈЕ
Табела 11. – Преглед планираних и реализованих инвестиционих улагања у 2020. години

у динарима

Редни
број Назив инвестиционог улагања Извор

средстава

План за
01.01-31.12.2020.

Текућа година

Реализац. за
01.01-31.12.2020.

Текућа година

Индекс
5/4

1 2 3 4 5 6

1 Пројектно-техничка документација за Комплекс комуналне зоне
са техничком контролом

Буџет града
Панчева 600.000 599.510 100

2 Ажурирање студије о утицају на животну средину (преузете
обавезе из 2019. године) Сопствена средства 350.000 350.000 100

3

Реконструкција и доградња ветеринарске амбуланте са
пројектно техничком документацијом - кључ у руке (преузете
обавезе из 2019. године; урачунати и стручни надзор, технички
пријем објекта, таксе, накнаде, услови)

Сопствена средства 4.120.000 2.715.908 66

4 Инвестиционо одржавање хладњаче Сопствена средства 1.000.000 0 0
5 Стубне канте Сопствена средства 3.000.000 137.500 5
6 Колица јапанер Сопствена средства 180.000 169.667 94
7 Моторни тримери и косачице Сопствена средства 240.000 0 0

8 Контејнери

Сопств. сред.
 10.000.000;

Буџ. гр. Панч.
5.000.000

15.000.000 7.497.000 50

9 Канцеларијски намештај Сопствена средства 420.000 31.250 7
10 Рачунарски хардвер Сопствена средства 2.600.000 0 0
11 Надоградња видео надзора Сопствена средства 490.000 487.064 99
12 Рачунарски софтвер Сопствена средства 990.000 0 0
13 Озакоњење нелегално изграђеног објекта (управне зграде) Сопствена средства 130.000 0 0

14 Демонтажа старих и израда и уградња нових прозора на објекту
РЈ "Изношење отпада" Сопствена средства 800.000 0 0

15 Замена кровног покривача са пројектно техничком
документацијом на објекту РЈ "Изношење отпада" Сопствена средства 2.700.000 0 0

16 Демонтажа старих и израда и уградња нових прозора са
кровним светларницима на објекту РЈ "Одржавање" Сопствена средства 3.200.000 0 0

17 Демонтажа старих и израда и уградња нових прозора на тоалету
за раднике на објекту РЈ "Одржавање" Сопствена средства 150.000 0 0

18 Демонтажа старих и израда и уградња нових прозора на објекту
Службе "Паркинг сервис" Сопствена средства 850.000 0 0

19 Изградња бедема, опремање III етаже и надоградња биотрнова
на депонији Сопствена средства 8.780.000 8.664.078 99

20 Набавка бетонских талпи за привремене саобраћајнице Сопствена средства 1.750.000 1.747.980 100

21
Израда уземљења металних носача детекторских сонди метана и
угљендиоксида са повезивањем на постојеће уземљење у РЈ
"Нова депонија"

Сопствена средства 280.000 0 0

22
Постављање штапне хватаљке са уређајем за рано стартовање за
лагуне на слободностојећем стубу са главним пројектом (кључ
у руке) у РЈ "Нова депонија"

Сопствена средства 590.000 0 0

23
Постављање пренапонске заштите катодним одводницима
пренапона на ГРО са пројектом у дирекцији предузећа и РЈ
"Чистачи"

Сопствена средства 100.000 0 0

24 Постављање пренапонске заштите катодним одводницима
пренапона на ГРО са пројектом у Служби "Паркинг ссервис" Сопствена средства 100.000 0 0

25
Довођење спољне расвете у исправно стање са заменом
постојећих натријумских светиљки лед расветом у заштити ИП-
65 (67) у РЈ "Нова депонија"

Сопствена средства 930.000 929.640 100

26 Пумпна станица за истакање дизел горива Сопствена средства 600.000 0 0

27 Постављање стуба са соларним напајањем и ветрогенератором
за интернет, камеру и расвету у РЈ "Нова депонија" Сопствена средства 700.000 0 0

28 Изградња складишног простора (кавеза за гориво) Сопствена средства 500.000 0 0

29 Набавка ПДА уређаја и/или мобилних принтера за контролоре Сопствена средства 300.000 0 0

30 Набавка трака за ношење терета (паук гуртне) Сопствена средства 150.000 0 0
31 Непланиране инвстиције Сопствена средства 0 24.753 0

51.600.000 23.329.597 45Укупно:
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У извештајном периоду ЈКП “Хигијена” Панчево је реализовала следеће инвестиције:

- Пројектно – техничка документација за Комплекс комуналне зоне са техничком
контролом............................................................................599.510,00 дин.

Инвестиција израде Пројектно-техничке документације за Комплекс комуналне зоне са
техничком контролом је реализована на основу Уговора о јавној набавци бр. 611-1/2019 од
27.02.2019. године закљученим са групом понуђача, где је за носиоца посла одређен
„Imperial Group Pro“ ДОО Панчево, док су за учеснике заједничке понуде одређени „MEGA
MODULOR“ ДОО Панчево и „OVG RISK“ ДОО Панчево. Укупна уговорена вредност
набавке износи 5.995.100,00 динара. У 2019. години израђен је Елаборат о геотехничким
условима изградње (испитивање земљишта за фундирање објекта), уграђена су 3
пијезометра и израђен је пројекат за грађевинску дозволу. Укупна вредност извршених
услуга је износила 5.395.590,00 динара, а по том основу средства су повучена из буџета
града Панчева за 2019. годину. Услед околности насталих у 2019. години, односно потребе
за Ажурирањем студије о процени утицаја на животну средину за ККЗ због измена Идејног
решења и издавања нових локацијских услова, затим исправке техничке грешке у
локацијским условима, није била могућа Израда пројекта за извођење (ПЗИ) за изградњу и
опремање Центра 1 као функционалне техничко - технолошке целине.
Током првог квартала 2020. године ЈКП „Хигијена“ Панчево је по хитном поступку
извршило ажурирање студије о утицају на животну средину, а затим наставило са
започетим активностима. Израђен је пројекат за извођење (ПЗИ) за изградњу и опремање
Центра 1 као функционалне техничко - технолошке целине, а вредност извршених услуга
износи 599.510 динара. Инвестиција је финансирана из Буџета града Панчева.

- Ажурирање студије о утицају на животну средину (преузете обавезе из 2019.
године).......................................................................................................350.000,00 дин.

Ажурирање студије о утицају на животну средину извршио је Саобраћајни институт ЦИП.
За извршену услугу достављена је фактура бр. 05-25/20 (20200479) од 20.02.2020. године на
износ 350.000,00 динара. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода.

- Реконструкција и доградња ветеринарске амбуланте са пројектно-техничком
документацијом (кључ у руке)...........................................................2.715.908,32 дин.

Инвестиција је реализована на основу Уговора о јавној набавци бр. 3709-1/2019 од
30.08.2019. године закљученим са групом понуђача, где је за носиоца посла одређен
„Gradcom build“ ДОО Панчево, док су за учеснике заједничке понуде одређени „MEGA
MODULOR“ ДОО Панчево и „Bakić kolor“ ДОО Вршац. Укупна уговорена вредност
набавке износи 7.705.550,00 динара. У 2019. години израђен је катастарско топографски
план парцеле и протокол регулације парцеле, израђено идејно решење за прибављање
локацијских услова, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење радова,
започело је извођење радова. Укупно улагање у 2019. години износило је 5.120.618,68
динара.
У 2020. години окончани су започети радови. Носилац посла „Gradcom build“ ДОО Панчево
доставио је II привремену ситуацију у износу 1.917.852,12 динара и окончану ситуацију у
износу 713.056,20 динара. „Termolux Inženjering“ ДОО Панчево је извршио технички
преглед за добијање употребне дозволе, те је за извршене услуге испоставио фактуру на
износ 85.000,00 динара. Тиме укупна улагања у 2020. години износе 2.715.908,32 динара.
Инвестиција је финансирана из сопствених прихода.
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- Стубне канте.............................................................................................137.500,00 дин.

Инвестиција се реализује на основу Уговора бр. 1686-1/2020 од 18.06.2020. године
закљученим са добављачем „MНГ Пластик-Гогић“ ДОО Инђија. Како уговорена вредност
износи 2.750.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, у 2021. години се очекује даља
реализација инвестиције. Финансирање је вршено из сопствених прихода предузећа.

- Колица јапанер........................................................................................169.666,64 дин.

Укупно 4 комада колица типа јапанер је испоручио добављач „STRIDON GROUP“ ДОО
Београд – Вождовац. За испоручена добра достављена је фактура бр. 20334 (20203763) од
30.11.2020. године на износ 169.666,64 динара. Инвестиција је финансирана из сопствених
прихода.

- Контејнери.............................................................................................7.497.000,00 дин.

Инвестиција се реализује на основу Уговора о јавној набавци бр. 1174-1/2020 од 05.05.2020.
године закљученим са добављачем „Green City International“ ДОО Београд. Уговорена
вредност износи 15.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. У 2020. години су
испоручени контејнери у вредности од 7.497.000,00 динара, што је финансирано из
сопствених прихода предузећа.
У децембру 2020. године, Буџет града Панчева је из текуће буџетске резерве пренео ЈКП
„Хигијена“ Панчево 5.000.000,00 динара за финансирање хитне поруџбине контејнера.
Испорука ове транше контејнера је  уследила у првом кварталу 2021. године.

- Канцеларијски намештај.........................................................................31.250,00 дин.

Укупно 5 комада канцеларијских столица је испоручио добављач „JYSK“ ДОО Београд –
Земун. За испоручена добра достављена је фактура бр. 002225 (20203653) од 30.11.2020.
године на износ 31.250,00 динара. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода.

- Надоградња видео надзора....................................................................487.064,00 дин.

Инвестиција је реализована на основу Уговора бр. 3952 од 02.11.2020. године закљученим
са добављачем „ФАРАТЕЛ“ ДОО Панчево. Инвестиција је финансирана из сопствених
прихода.

- Изградња бедема, опремање III етаже и надоградња биотрнова на
депонији..................................................................................................8.664.078,00 дин.

Инвестиција се реализује на основу Уговора о јавној набавци бр. 3064-1/2020 од 02.09.2020.
године закљученим са групом понуђача, где је за носиоца посла одређен „Gradcom build“
ДОО Панчево, док је за учесника заједничке понуде одређен Грађевинско предузеће „Finnet
inženjering“ ДОО из Панчева. Укупна уговорена вредност набавке износи 8.391.078,00
динара без ПДВ-а.
Носилац посла „Gradcom build“ ДОО Панчево доставио је I привремену ситуацију у износу
6.107.601,70 динара и окончану ситуацију у износу 2.283.476,30 динара. „Trifcom
inženjering“ ДОО Београд је за вршење стручног надзора доставио фактуру бр. 68/20
(20203861) од 24.12.2020. године у износу од 163.000,00 динара.
„GEOID“ ДОО Панчево је за извршене геодетске услуге доставио фактуру бр. 52/2020
(20203914) од 29.12.2020. године уу износу од 110.000,00 динара.
Инвестиција је финансирана из сопствених прихода.
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