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УВОД – ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ 
 
Јавно комунално предузеће Зеленило Панчево је настало Одлуком о подели ЈКП ''Стандард'' – 
Панчево на четири нова јавна предузећа (''Службени  лист општина Панчево, Ковин и Опово'', број 
6/93) на коју је дала сагласност Скупштина општине Панчево решењем број: 06-27/83-И-01 од 
18.03.1993. године.  
Предузеће послује под пословним именом: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО 
ПАНЧЕВО 
Скраћена ознака фирме је : ЈКП Зеленило Панчево 
Седиште предузећа: Димитрија Туцовића 7а, 26000 Панчево 
Предузеће је регистровано код Трговинског суда у Панчеву, регистарски уложак број: 1-4797 
Предузеће је регистровано код Агенције за привредни регистар, у регистру привредних друштава 
број:  БД 90931/2005 
Сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији Предузеће је  на основу података из 
Финансијског извештаја  за 2018. годину разврстано у мало правно лице 
Матични број: 08487537 
ПИБ: 101047068 
ЈББК: 81400 
 
Предузеће је правно лице организовано у јединственом процесу рада и пословања тако да обезбеди 
потпуно, квалитетно, благовремено и рационално обављање  послова из делатности Предузећа. 
ЈКП Зеленило се бави комуналним делатностима које су регулисане законом о комуналним 
делатностима, изузев делатности Радне јединице - Пијаце, која обавља делатност регулисану актом 
Скупштине општине Панчево, на основу поменутог закона. 
Као самостални субјект на територији целокупне територије града  Панчево ЈКП  Зеленило обавља 
следеће комуналне делатности: 
 
-  0129,0130  (01121)  Гајење цвећа и украсног биља; 
-  8130  (01412) Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина; 
-  4776,4778  (52480) Остала трговина на мало у специјализованим  продавницама; 
-  4781,4782,4789 (52620) Трговина на мало на тезгама и пијацама; 
-  9603  (93030) Погребне и пратеће активности   
 
Текући рачун код банака: 

    Banca Intesa AD Beograd:  160-10372-97 
  Findomestic Bank:   240-0172842101550-94 
  Raiffeisen Bank:   265-6510310000153-88  
                  Direktna Banka AD Kragujevac    150-0000000043202-27 
                  Banka Poštanska štedionica AD    200-2287140102844-67  
 

Организационе јединице у оквиру ЈКП  Зеленило  су:  
 

- Радна јединица - Заједничке службе   
- Радна јединица - Градско зеленило 
- Радна јединица - Гробља 

      -     Радна јединица - Пијаце 
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Јавно комунално предузеће Зеленило Панчево као предузеће од општег интереса обавља 
следеће делатности: 
 

   - Одржавање јавних зелених површина, 
                   - Производња садног и репро-материјала, 
                   - Продају садног материјала,  
                                      --  ДДееккоорраацциијјуу  ееннттеерриијјеерраа  ии  ееккссттеерриијјеерраа,, 
                                      --  ППрроојјееккттоовваањњее  ии  ииззггррааддњњуу  ззееллеенниихх  ппоовврршшииннаа,, 
                                      --  ООббааввљљаа  ппооггррееббннее  ууссллууггее  --  ссааххрраањњиивваањњаа,, 
                                      --  ППррооддаајјуу  ппооггррееббннее  ооппррееммее,, 
                                      --  ООддрржжаавваањњее  ггррооббааљљаа,, 
                                      --  ООррггааннииззаацциијјее  ррааддаа  ии  ууссллууггаа  ннаа  ппиијјааццааммаа  
                                      --  УУппррааввљљаа  ППааррккоомм  ппррииррооддее  ППооњњааввииццаа  
 
  ППоорреедд  ггооррее  ннааввееддеенниихх  ддееллааттннооссттии  ЈЈККПП  ЗЗееллееннииллоо    ббааввии  ссее  ии  ддррууггиимм  ддееллааттннооссттииммаа  ии  ттоо  ::  
 

- ООддрржжаавваањњее  ссииттннее  ммееххааннииззаацциијјее,, 
- ООддрржжаавваањњее  ввооззнноогг  ппааррккаа,, 
- ИИззррааддаа  ббееттооннссккиихх  ооккввиирраа  ии  ссттааззаа,, 
- ИИззррааддаа  ггррооббннииццаа,, 
- ИИззррааддаа  ппааррккооввссккоогг  ммооббииллиијјаарраа,, 
- ИИззррааддаа  ммееттааллнниихх  ттееззггии 
- ИИззррааддаа  ии  ииззннаајјммљљиивваањњее  ддррввеенниихх  ттееззггии 
- ИИззннаајјммљљиивваањњее  ппооссллооввнноогг  ппррооссттоорраа  ллооккааллаа  ннаа  ''''ЗЗееллеенноојј  ппиијјаацции''''  ии  РРПП''''ААееррооддрроомм'''' 

 
ИИззррааддаа  ффииннааннссиијјссккоогг  ииззввеешшттаајјаа  јјее  ззааккооннссккаа  ооббааввееззаа,,  аа  ииссттооввррееммеенноо  ии  ппооттррееббаа  ссввааккоогг  ппррааввнноогг  ллииццаа  ппаа  
ии  јјааввнниихх  ккооммууннааллнниихх  ппррееддууззеећћаа,,  ккааоо    ооссннооввннее  ппррееммииссее  ии    ппооллааззннее  ооссннооввее  ззаа  ввоођђеењњее  ппооссллооввннее  
ппооллииттииккее  ии  ррууккооввоођђеењњее  ссииссттееммоомм  оодд  ооппшшттеегг  ииннттеерреессаа..  ЗЗаа  ннооррммааллнноо  ффууннккццииооннииссаањњее  ппррееддууззеећћаа,,  
оодднноосснноо  ззаа  ппооссллоовваањњее  ии  ууннааппррееђђеењњее  ррааддаа  ии  ррааззввоојјаа  ннееооппххоодднноо  јјее  ссааччииннииттии  ииззввеешшттаајј  ппооссллоовваањњаа,,  јјеерр  јјее  
ииссттии  ии  ппррееддууссллоовв  ззаа  ввоођђеењњее  ррааззввоојјннее  ппооллииттииккее.. 
ГГооддиишшњњии  ииззввеешшттаајј  оо  ппооссллоовваањњуу  ззаа  22001188..  ии  ФФииннааннссиијјссккии  ииззввеешшттаајјии  ззаа  22001188..  ггооддииннуу  ббааззиирраајјуу    ссее  ннаа  
ооссннооввуу  ооссттвваарреенниихх  ррееззууллттааттаа,,  аа  ииммаајјуућћии  уу  ввииддуу  ооссттвваарреењњаа  ппооссллооввнниихх  ззааддааттааккаа  ззаа  ппееррииоодд  оодд  ггооддииннуу  
ддааннаа  ((оодд  0011..0011..  ––  3311..1122..22001188..  ггооддииннее)).. 
  ППррееддууззеећћее  ннееммаа  ппооссллооввнниихх  јјееддииннииццаа  ннииттии  ппррееддссттааввнниишшттаавваа    уу  ииннооссттррааннссттввуу  ии  ппооссллуујјее  ккааоо      
јјееддииннссттввеенноо    ппррааввнноо  ллииццее.. 
ППррееддууззеећћее  ииммаа  ддвваа  ммааллооппррооддаајјннаа  ооббјјееккттаа  уу  ккооммее  ппррооддаајјее  ссввоојјее  ппррооииззввооддее  ии    ппррооииззввооддее      ддррууггиихх  
ппррооииззввоођђааччаа.. 
ППррееддууззеећћее  јјее  ссууввллаасснниикк  ½½  ооддммааррааллиишшттаа  уу  ББууддввии..   
ППррееддууззеећћее  ннее  ссаассттааввљљаа  ккооннссооллииддооввааннее  ффииннааннссиијјссккее  ииззввеешшттаајјее.. 
ППррееддууззеећћее  ззаа  ппррииммееннуу,,  вврреедднноовваањњее,,  ппррееззееннттаацциијјуу  ии  ооббееллооддаањњиивваањњее  ппооззиицциијјаа  уу  ффииннааннссиијјссккиимм  
ииззввеешшттаајјииммаа  ппррииммеењњуујјее  ММееђђууннааррооддннее  ссттааннддааррддее  ффииннааннссиијјссккоогг  ииззввеешшттаавваањњаа  ззаа  ммааллаа  ии  ссррееддњњаа    
ппррееддууззеећћаа    ((ММССФФИИ  ззаа  ММССПП))  ––  ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРСС  ббрроојј  111177//22001133..  ггооддииннее..   

                ННаа  ддаанн  3311..1122..22001188..  ггооддииннее  ППррееддууззеећћее  јјее  ииммааллоо  ппррооссееччаанн  ббрроојј  ззааппооссллеенниихх  ппоо  ооссннооввуу  ччаассоовваа      
ррааддаа  333311,,    ии    ппррооссееччаанн  ббрроојј  ззааппооссллеенниихх  ппоо  ооссннооввуу  ссттаањњаа  ккрраајјеемм  ммеессееццаа        333388..   
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1.   ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
 

Извештај о раду за 2018. годину за ЈКП Зеленило Панчево, урађен је на основу података 
добијених од свих организационих јединица. Његовој изради претходио је велики број активности 
од припрема до израде самог документа. 
 

ТРАНСФЕР СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
  
 Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева од 14.11.2018. године, за 
ЈКП Зеленило Панчево  опредељена су и пренета буџетска средства за следеће намене:  
 

Редни 
број  

Опис  
Износ 

опредељених 
средстава  

Износ пренетих 
средстава  

1 Специјализоване услуге - јавне зелене површине  109.200.000,00 109.199.997,00 

2 
Субвенције за наставак радова на проширењу 
Новог гробља 6.308.078,00 6.308.078,00 

3 
Подизање ветрозаштитних појасева на територији 
града Панчева  10.000.000,00 9.999.727,63 

4 Сузбијање амброзије 1.520.000,00 1.520.002,00 

5 Црвенолисна буква Омољица 100.000,00 100.000,00 

5.1 
Црвенолисна буква у Омољици - обавеза из 
претходне године 100.000,00 100.000,00 

6 Кестен Ћурчина  200.000,00 0,00 

6.1 Кестен Ћурчина - обавеза из претходне године 200.000,00 192.225,60 

7 Шумски фонд  1.500.000,00 1.500.000,00 

8 
Специјализоване услуге - шумски фонд - обавеза 
из претходне године 242.764,00 242.041,67 

9 
Средства за реализацију плана управљања 
Парком природе "Поњавица" 12.000.000,00 12.000.000,00 

10 
Парк природе "Поњавица"- обавеза из претходне 
године 347.024,00 346.500,00 

  Укупно  141.717.866,00 141.508.571,90 
 

Из приложене табеле може се видети да је Одлуком буџета града Панчева, као и ребалансима буџета 
опредељен износ средстава у износу од 141.717.866,00  динара. Пренета средства из буџета 
закључно са 31.12.2018.године износе  141.508.571,90 динара.  

*  Наменска средства за финансирање капиталне инвестиције проширења Новог гробља планирана 
су у вредности од 6.308.078,00 динара и у целости су пренета закључно са 31.12.2018.године. У 
предходном периоду обавили су се радови на нивелацији и насипању парцела како би се створиле 
могућности за даље инфраструктурно уређње. Пројекат је спроведен планираном динамиком и у 
оквиру планираних финансијских средстава. Реализован је уговор узградње друге фазе сервисне 
саобраћајнице и створени су услови за наставак радова на инфраструктурном опремању.. 
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*  Финансијска средства за подизање ветрозаштитних појасева у граду Панчеву у целости су 
утрошена у вредности од 10.000.000,00 динара и ова стратешки важан пројекат наставља се у 
наредним годинама према према важећој пројектној документацији. 

*  Специјализоване услуге одржавања и изградње јавних зелених површина вршена је свакодневно 
према плану и програму, а у складу са временским условима. За ову врсту услуга вођени су 
грађевински дневници који су сваког месеца оверавани од стране надлежне комисије за 
верификацију радова. На основу датих смерница од стране Секретаријата за финансије, а након 
препорука Државне ревизорске институције , од јула 2017.године ЈКП Зеленило‚ Панчево приступа 
фактурисању радова за ову специјализовану услугу. Радови се фактуришу са обрачунавањем ПДВ-а 
према важећим стопама.  

*  Специјализоване услуге сузбијање амброзије у граду Панчеву, подизање ветрозаштитног појаса, 
средства за Шумски фонд реализоване су у целости. 

*  Као управљачи зажтићеног подручја Парка природе Поњавица, ЈКП  Зеленило Панчево 
реализовало је све планиране задатке Годишњим планом и програмом управљања овог заштићеног 
подручја. Средства намењена за ову програмску активност утрошена су у целости 

*  Као управљачи споменика природе Кестен Ћурчина у Панчеву и Црвенолисна буква у Омољици 
имали смо задатак да реализујемо планиране мере заштите у 2018.години. Уз сагласност 
Секретаријата за заштиту животне средине и Покрајинског завода за заштиту природе на овим 
споменицима природе је извршено орезивање и сеча стабла као и одређени хируршки захвати. 
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2. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПОСЛОВАЊА И ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПО 
РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА  

 
На основу члана 22. став 1.тачка 2. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС 15/16)  и 
члана 53.Статута ЈКП Зеленило Панчево (Службени лист града Панчева број 39/16, 9/2017 и 
11/2017-пречишћен текст), Надзорни одбор Предузећа на 12-ој седници донео Одлуку број 92-
2448/12-2 од 23.12.2017. године о усвајању  Плана и програма пословања Предузећа за 2018. 
годину са финасијским планом.   
Првом изменом плана Програма пословања ЈКП Зеленило Панчево за 2018.годину извршено је 
усклађивање прихода Предузећа са Одлуком о изменама  Одлуке у буџету града Панчева за 
2018.годину од 09.07.2018.године (II ребаланс), а након сагледавања реалних показатеља и 
анализе остварених прихода и трошкова Предузећа у току шестомесечног пословања у 
2018.години. 
Предузеће је на својој 42. седници дана 11.07.2018.године усвојило Прву измену плана и  
програма пословања Одлуком број 92-2240/42-2, а Закључком Скупштине града Панчева број II-
04-06-3/2018-9 од 03.10.2018. године дата је сагласност на Прву измену Плана и програма 
пословања ЈКП Зеленило Панчево за 2018.годину. 
Другом изменом Плана и програма пословања Предузећа за 2018. годину извршено је неопходно 
усклађивање прихода Предузећа са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града 
Панчева  (III ребаланс), а након сагледавања реалних показатеља и анализе остварених прихода 
и трошкова  Предузећа у току пословања у претходном периоду од девет месеци пословне 
године.   
Надзорни одбор Предузећа је на својој 52. седници од 31.10.2018. године усвојио Другу  измену 
Плана и програма пословања Oдлуком број 92-2240/52-1, а Закључком Скупштине града 
Панчева број II-04-06-3/2018-10 од 14.11.2018. године  дата је сагласност на Другу измену Плана 
и програма пословања ЈКП Зеленило Панчево за 2018. годину. 

 
Анализа свих извршених радова у току пословне 2018. године налази се у следећем прегледу 
према радним јединицама које су биле носиоци послова, сходно организационој структури у 
оквиру Предузећа.  
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Физички и вредносни показатељи: 
РЈ ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО 
 
Осим града као наручиоца комуналне услуге одржавања и изградње јавних зелених површина, 
ЈКП Зеленило може издвојити и друге субјекте у пословној 2018.години као кориснике услуга: 

- Министарство одбране 
- ЈП Електровојводина 
- ЈКП Водовод и канализација  
- Школе, обданиста, установе културе и сл. 
- ЈП Србијагас 
- Телеком А.Д. 
- ЈКП Хигијена 
- Рафинерија нафте Панчево 
- Казнено поправни завод Панчево 

Обзиром на присуство Техничког сектора са механизацијом и стручно обученим кадром, ова 
радна јединица је носилац инвестиционих радова на изградњи и проширењу Новог гробља. 
Радови обављени у предходном периоду на нивелацији и насипању парцела како би се створиле 
могућности за даље инфраструктурно уређење. 
Запослени сектора ''Одржавање зелених површина'' радили су на пословима одржавања 
постојећих јавних зелених површина у граду, подизању нових зелених површина, уређењу 
девастираних површина, садњи садница лишћара, четинара, украсног шибља и осталог садног 
материјала на јавним зеленим површинама. Ова служба радила је на појачаном одржавању  и 
нези биљака, као и на наставку подизању ветрозаштитних појасева  у појасевима  Панчево-
Баваниште, Банатски Брестовац-Баваниште, Банатско Ново Село-Владимировац и Банатско Ново 
село-Долово. Такође су изведени радови на кошењу корова и уклањању самониклог растиња на 
локацијама предвиђеним за подизање нових ветрозаштитних појасева на територији града 
Панчева ка насељеним местима. Као и претходних година, обављани су радови на механичком 
уништењу амброзије. Радило се на орезиваљу и прореди шибља, као и орезиваљу и уклањању 
стабала по решењима комуналне инспекције. 
Техничка служба у 2018. години са својим редовним активностима била је ангажована на 
одржавању постојеће инфраструктуре од чега је значајан удео извршен у реконструкцији 

РАДНА ЈЕДИНИЦА 
ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО 

СЕКТОР  
ОДРЖАВАЊА 

ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА 

 ТЕХНИЧКИ 
СЕКТОР   

 

СЕКТОР  
ПРОИЗВОДЊЕ 

 

СЕКТОР ПАРКА 
ПРИРОДЕ 

„ПОЊАВИЦА“ 
 

СЕКТОР  ОДРЖАВАЊА 
ВИСОКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ 

НА ЗЕЛЕНИМ 
ПОВРШИНАМА 
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објеката за узгој садног материјала у затвореним објектима - пластеници и стакленик. Такође у 
оквиру редовних активности била је ангажована на одржавању уређаја, возног парка и ситне 
механизације, имала је  значајне радове на изради нових и одржавању постојећег парковског 
мобилијара и дечијих игралишта по граду, изради разних декоративних фигура  и  украсних  
жардињера од кованог гвожђа. Такође техничка служба је радила земљане радове на проширењу 
Новог гробља, одржавању дечијих игралишта, постављању цветне Ускршње инсталације као и 
радове на демонтажи новогодишње декорације у граду. 
Током протекле 2018. године у сектору ''Производња'' радници су били ангажовани на редовном 
одржавању у расаднику, стакленицима и пластеницима, јавним зеленим површинама 
покривеним цветним материјалом и жардињерама постављеним на јавним површинама. 
Засноване су парцеле са новим садним материјалом листопадних и четинарских врста.  Током 
године изведени су радови и на садњи сезонског расада на зеленим површинама у граду а тој 
садњи је предходила припрема цветних рондела по површинама и одржавање и заливање 
поменутих површина. Посебан акценат је био на изради и постављању нових цветних фигура и 
инсталација. 
Обзиром да је Предузеће проглашено за управљача  „Парка природе Поњавица“ извршени су 
радови на изради и поставци табли за обележавање, изради и поставци сеника и дрвене 
осматрачнице на обали Поњавице. У првој половини 2018.године извршено је одмуљивање 
корита и чишћење водотока. У наредном периоду поредстоји уништавање инвазивног растиња 
које угрожава несметан проток воде у Поњавици, као и набавка неопходне опреме за 
обележавање терена локалитета Парка природе Поњавица.  
Током 2018. године вршене су поправке и поставка новог парковског мобилијара у насељеним 
местима чиме је оплемењен простор истих површина. Набављен је мобилијар за опремање 
туристичких пунктова. Редовно су примењиване мере активног сузбијања инванзивне вегетације 
у циљу очувања заштићених врста. 
За  дванест  месеци  обављали су се следећи послови у РЈ Градско зеленило :      
 -Сакупљање лишћа и утовар  на површини од 543,530 м2 

 - У 2018. годин усађено је 3.029  комада  лишћарског и четинарског дрвећа. 
 - У парку природе „Поњавица“ радило се на кошењу корова инвазивних врста биљака на 
површини од 488.758 м2 финансирано из буџета града Панчева. 

 -У 2018 години било је радова на садњи садница лишћара у ветрозаштитним 
појасевима:  
  Панчево – Баваниште, Банатски Брестовац – Баваниште, Банатско Ново Село – 
Владимировац и Банатско Ново Село – Долово. Усађено је 4346 комада Улмус сибирике. 
 - Дошло је до  интезивирања радова на машинском кошењу траве  на јавним зеленим  
површинама. У 2018.години  покошено је , пограбуљано и утоварено  траве са 8.124.378 
м2  на јавним зеленим површинама. Ангажован је и камион на сакупљању и утовару 971 
час. 
 -  У току пролећа вршени су  радови  на озелењавању круга  КПЗ  у Панчеву  на    
Баваништанском путу.  
  -  Вредност пружених услуга и пласмана робе према трећим лицима у висини од   
6.499.254,20 дин. 
-  Рађено је  на  сузбијању амброзије на јавним зеленим површинама ; покошено је 
347.692 м2 под амброзијом, обзиром да  је Секретаријат за  заштиту  животне средине  
Градске управе определио  1.520.002,00 динара за ову намену.  
- Радило се  на орезивању и прореди  шибља,као  и орезивању и уклањању  стабала  по  
решењима  комуналне  инспекције  
  - Вршен  је утовар  посечене дрвне масе  и орезаног шибља 
  - Постављање новогодишње (градске) расвете 
  - Одржавање  дечијих игралишта  (замена дотрајалог мобилијара) 
  - Постављење нових  клупа 
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  - Насипање Новог гробља 
  - Постављена је цветна Ускршња инсталација  
  - Рађена је попуна јесењим расадом у ронделама  и жардињерама у граду 
  - Садња ружа, перена  и украсног шибља 
  - Садња пролетњег расада (бегонија , салвија , тагетес инпатиенс колеус...) 
  - Сетва траве и  постављање бусена.   
 -  Заливање тракторском цистерном садница и сезонског цвећа. 

 

 

 ПЕРИОД ЛОКАЦИЈА ОПИС КОЛ. ЈМ 
ИЗНОС БЕЗ 

ПДВ-А  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Грабуљање сувог листа 543.350 

 
m/2 2.010.395,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Утовар лишћа 543.530 

 
m/2 2.011.061,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу 

Копање јама за садњу 
високе вегетације 
0,8x0,80x0,80 м под 
отежаним  условима у 
тврдој подлози 1.844 

 
 
 
 

kom 1.034.484,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу 

Садња садница са 
анкерисањем у 
припремљеним јамама 
(дрворедне и четинарске) 1.844 

 
 
 

kom 615.896,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Заливање садница 1.715 

h 
605.395,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

Рад радника са ручним  
пољопривредним алатом 3.402 

h 
1.197.504,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу 

Копање јама за садњу 
шибља у тврдој угаженој 
подлози и шуту 
0,40x0,40x0,40м 50 

 
 
 

kom 5.600,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу 

Садња шибља и припрема 
јама 100 

 
kom 4.200,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу 

Машинско кошење 
уређених површина које се 
косе више од 6 пута 
годишње 501.374 

 
 
 

m/2 802.198,40  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

Грабуљање траве уређених 
површина након кошења 501.374 

 
m/2 701.923,60  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

Машинско кошење уличних 
травњака 7.633.004 

 
m/2 18.319.209,60  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

Грабуљање траве након 
кошења уличних травњака 7.623.004 

 
m/2 12.959.106,80  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

Утовар траве након кошења 
уређењих површина  8.124.378 

 
m/2 3.249.751,20  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

Машинско кошење 
амброзије 347.692 

 
m/2 1.286.460,40  

   
      
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
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 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу 

Грабуљање и утовар 
аброзије након машинског 
кошења 347.692 

 
 

m/2 625.845,60  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Рад радника тримером 954 

 
h 642.042,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу 

Отресање снега са  
четинара 2.010 

 
kom 239.190,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Рад камиона до 3 тоне 971 

 
h 1.874.030,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Рад тракторске цистерне 1.722 

 
h 2.677.710,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Рад трактора  16 

 
h 21.344,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу Садни материјал 1.944 

 
kom 2.491.346,13  

 ЈАН/ДЕЦ Народна башта Грабуљање сувог листа 209.200 m/2 774.040,00  
 ЈАН/ДЕЦ Народна башта Утовар лишћа 209.200 m/2 209.200,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Народна башта 

Рад радника са ручним  
пољопривредним алатом 12.472 

 
h 5.713.664,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Народна башта 

Копање јама за садњу 
високе вегетације 
0,8x0,80x0,80 м под 
отежаним  условима у 
тврдој подлози 464 

 
 
 
 

kom 260.304,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Народна башта 

Садња садница са 
анкерисањем у 
припремљеним јамама 
(дрворедне и четинарске) 464 

 
 
 

kom 154.976,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Народна башта 

Машинско кошење 
уређених површина које се 
косе више од  пута 6 
годишње 2.047.800 

 
 
 

m/2 3.276.480,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Народна башта 

Грабуљање траве након 
кошења уређених површина 2.047.800 

 
m/2 2.866.920,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Народна башта 

Утовар траве након кошења 
уређених површина 2.047.800 

 
m/2 819.120,00  

 ЈАН/ДЕЦ Народна башта Окопавање ружа 8.940 kom 250.320,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Народна башта 

Планирање земље и сетва 
семена траве 250 

 
m/2 26.500,00  

 ЈАН/ДЕЦ Народна башта Риљање између шибља 1.100 m/2 46.200,00  
 ЈАН/ДЕЦ Народна башта Орезивање ружа 1.788 m/2 107.280,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Народна башта 

Постављање бусена на  
неприпремљену подлогу 200 

 
m/2 58.400,00  

 ЈАН/ДЕЦ Народна башта Загртање  ружа 1.788 m/2 60.792,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Народна башта 

Рад радника са моторном 
тестером 16 

 
h 10.768,00  

 ЈАН/ДЕЦ Народна башта Рад камиона до 3 тоне 56 h 108.080,00  
 ЈАН/ДЕЦ   Камион преко 3 тоне 8 h 26.600,00  
 ЈАН/ДЕЦ   Рад утоваривача 8 h 41.320,00  

 ЈАН/ДЕЦ Народна башта Садни материјал 464 kom 746.888,70  
 ЈАН/ДЕЦ Народна башта Бусен трава 200 m/2 50.910,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ветрозаштитни 
појасеви 

Копање јама  за садњу 
0.80x080x080  у тврдој 3.983 

 
kom 2.234.463,00  
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подлози 

 ЈАН/ДЕЦ 

Ветрозаштитни 
појасеви 

Садња садница са 
анкерисањем у 
припремљеним 
јамама(дрворедне и 
четинарске) 3.983 

 
 
 
 

kom 1.330.322,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ветрозаштитни 
појасеви 

Закидање изданака и 
избојака 3.983 

 
kom 266.861,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ветрозаштитни 
појасеви Рад  радника  тримером 98 

 
h 65.954,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ветрозаштитни 
појасеви 

Рад радника са моторном 
тестером 80 

 
h 53.840,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ветрозаштитни 
појасеви 

Рад радника са ручним 
пољопривредним  алатом 10 

 
h 3.520,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ветрозаштитни 
појасеви Рад комбија   208 

 
h 401.024,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ветрозаштитни 
појасеви Садни материјал 3.983 

 
kom 2.534.621,88  

 ЈАН/ДЕЦ 

Заштитни појас 
Топола 

Садња садница са 
анкерисањем у 
припремљеним јамама 
(дрворедне и четинарске) 273 

 
 
 

kom 91.182,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Заштитни појас 
Топола 

Ископ садних јама 
80цмx80цмx80цм кпз 273 

 
kom 153.153,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Заштитни појас 
Топола Камион преко 3 тоне 160 

 
h 532.000,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Заштитни појас 
Топола Утоваривач Palazzani 80 

 
h 413.200,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Заштитни појас 
Топола Садни материјал 273 

 
kom 173.726,28  

 ЈАН/ДЕЦ 

Заштитни појас 
Војловица 

Садња садница са 
анкерисањем у 
припремљеним јамама 
(дрворедне и четинарске) 108 

 
 
 

kom 36.072,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Заштитни појас 
Војловица 

Ископ  садних   јама  за 
саднице високе  вегетације 
80x80x80цм 108 

 
 

kom 60.588,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Заштитни појас 
Војловица Рад  радника  тримером 1 

 
h 673,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Заштитни појас 
Војловица 

Рад радника са ручним 
пољопривредним  алатом 1 

 
h 352,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Заштитни појас 
Војловица Садни материјал 108 

 
kom 122.727,96  

 ЈАН/ДЕЦ 
Поњавица 

Машинско кошење корова и 
самониклог растиња 488.758 

 
m/2 4.545.449,40  

 ЈАН/ДЕЦ Поњавица Рад радника тримером 92 h 61.916,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Поњавица 

Рад радника са ручним  
пољопривредним алатом 347 

 
h 122.144,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Поњавица Бетонски стубићи 

10x10x100 300 

 
kom 150.000,00  

 ЈАН/ДЕЦ Поњавица Рад  камиона  преко  3 тоне 222 h 740.256,00  
 ЈАН/ДЕЦ Поњавица Утоваривач Palazzani 119 h 614.635,00  
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 ЈАН/ДЕЦ Поњавица Рад  катерпилара 24 h 82.152,00  
 ЈАН/ДЕЦ Поњавица Рад плато приколице 8 h 45.616,00  
 УКУПНО: 83.819.903,95  
        

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ВИСОКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ 
      
      
ПЕРИОД 
ЈАН/ДЕЦ ЛОКАЦИЈА ОПИС КОЛ. ЈМ 

ИЗНОС БЕЗ 
ПДВ-А 

ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу 

Рад радника на сечи и 
орезивању стабала уз 
употребу моторне тестере 7602 

 
 
h 5.116.146,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

Рад радника на утовару 
дрвне масе 6.248 

 
h 2.205.544,00 

ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу 

Орезивање и прореда 
шибља(старост преко 
10година) 1.583 

 
m/2 

7.774.113,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Орезивање живице 12.413 

 
m 695.128,00 

ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу 

Орезивање и прореда 
шибља(старост преко 
10година) 3.191 

 
m/2 

236.134,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Отресање снега са четинара 1.050 

 
kom 124.950,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

Рад ауто-корпе 
2.078 

 
h 4.010.540,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

Рад камиона до 3т 
17.022 

 
h 1.259.628,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Камион преко 3 тоне 32 

 
h 106.400,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Рад утоваривача 8 

 
h 165.280,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

Комбинована машина 
Palazzani PA 647 8 

 
h 27.376,00 

ЈАН/ДЕЦ 

Црвеноли буква-
Омољица 

Рад радника на сечи и 
орезивању стабала уз 
употребу моторне тестере 24 

 
 
h 16.152,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Црвеноли буква-
Омољица 

Рад радника на утовару 
дрвне масе 12 

 
h 4.236,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Црвеноли буква-
Омољица Рад ауто-корпе 6 

 
h 29.466,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Црвеноли буква-
Омољица Рад камиона до 3т 6 

 
h   

ЈАН/ДЕЦ 

Кестен 
Ћурчина-
Панчево 

Рад радника на сечи и 
орезивању стабала уз 
употребу моторне тестере 18 

 
 
h 12.114,00 

ЈАН/ДЕЦ 

Кестен 
Ћурчина-
Панчево 

Рад радника на утовару 
дрвне масе 18 

 
 
h 6.354,00 

ЈАН/ДЕЦ 

Кестен 
Ћурчина-
Панчево Рад  бравара 2 

 
 
h 1.346,00 
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ЈАН/ДЕЦ 

Кестен 
Ћурчина-
Панчево Рад ауто-корпе 9 

 
 
h 44.199,00 

ЈАН/ДЕЦ 

Кестен 
Ћурчина-
Панчево Рад камиона до 3т 6 

 
 
h 11.580,00 

УКУПНО: 21.846.686,00 

  
 
      

        
 СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ  
        

 
ПЕРИОД 
ЈАН/ДЕЦ ЛОКАЦИЈА ОПИС КОЛИЧИНА ЈМ 

ИЗНОС БЕЗ 
ПДВ-А  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Заливање  цвећа 2.303 h 812.959,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Садња  перена 45 m/2 9.450,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу 

Рад радника са 
пољопривредним 
алатом 2.697 

 
 

h 949.344,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу 

Копање јама за 
садњу у мекој 
подлози за високу 
вегетацију 526 

 
 
 

kom 146.228,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу 

Копање јама за 
садњу шибља у 
мекој подлози 
0,40x0,40x0,40 104 

 
 
 

kom 6.968,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу 

Рад радника на 
орезивању стабала 
уз употребу 
моторне тестере 11 

 
 
 

h 7.403,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Садња садница 539 kom 180.026,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

Садња шибља у 
припремним јамама 170 

 
kom 7.140,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

Садња живе ограде 
у канал 8 

 
m 336,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу 

Садња ружа у 
припремљену 
земљу 60 

 
 

m/2 1.008,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

Садња сезонског 
цвећа 2.630 

 
m/2 515.480,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

Вађење 
прецветалог  цвећа 69 

 
h 24.357,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

Рад радника са 
тримером 33 

 
h 22.209,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Припрема рондела 1.725 

 
m/2 336.525,00  
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 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу 

Копање јама за 
садњу ружа 
0,30x0,30x0,30 м 172 

 
 

kom 7.224,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу 

Постављање бусена 
на припремљену 
подлогу 190 

 
 

m/2 43.130,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу 

Прихрана цвећа 
минералним 
ђубривом 1.340 

 
 

m/2 24.656,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

Окопавање 
сезонског цвећа 350 

 
m/2 11.725,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

Закидање избојака 
и изданака 23 

 
kom 1.541,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу 

Орезивање шибља, 
прореда (старост 
10год) 40 

 
 

kom 2.960,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

Садња луковица и 
гомоља 830 

 
kom 25.066,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Орезивање ружа 90 

 
m/2 5.400,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Загртање ружа 120 

 
m/2 4.080,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

Отресање снега са 
четинара 3.945 

 
kom 469.455,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

Рад тракторске 
цистерне 1.737 h 2.701.035,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Јесењи расад 52.447 kom 1.439.885,99  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Thuja sp. 621 kom 1.177.365,22  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Euonymus japonica 466 kom 91.486,85  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу ПЕРЕНЕ  221 

 
kom 36.834,07  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Ружа садница   401 

 
kom 58.454,55  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Летњи расад 74.414 

 
kom 2.252.690,07  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Pelargonijum 4.721 

 
kom 696.937,94  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Бусен трава 190 

 
m/2 48.364,50  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

Травна смеса 
парковска 20/1 1 

 
kom 681,82  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

МАЛЧ КОРА 
ДРВЕТА 12 kom 13.800,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу Рафија натурал 464 

 
kom 280.953,71  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу НОВОБАЛТ 113 kom 296.500,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ред.одр-према 
оснивачу 

Минерално 
ђубриво 8 

 
kom 10.509,12  

 УКУПНО: 12.720.168,84  
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 ТЕХНИЧКИ СЕКТОР  

        

 
ПЕРИОД 
ЈАН/ДЕЦ ЛОКАЦИЈА ОПИС КОЛИЧИНА ЈМ 

ИЗНОС БЕЗ 
ПДВ-А  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу Рад камиона до 3 тоне 328 h 633.040,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу Рад  аутокорпе 104 m/2 510.744,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу Рад тракора 10 

 
h 13.340,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу Рад утоваривача 26 

 
kom 134.290,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу Рад радника- НК мајстора 225 

 
kom 79.200,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу 

Рад раника на одржавању 
мобилијара 448 

 
h 301.504,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу Рад радника 1.066 kom 717.418,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу КЛУПА СТАНДАРД 2 

 
kom 19.880,66  

 ЈАН/ДЕЦ 

Ред.одр-према 
оснивачу Клупа са наслоном 5 

 
m 70.374,80  

 ЈАН/ДЕЦ 

Новогодишња 
расвета Рад камиона до 3 тоне 328 

 
m/2 633.040,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Новогодишња 
расвета 

Рад ауто-корпе 
104 

 
m/2 510.744,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Новогодишња 
расвета 

Рад комбија   
8 

 
h 15.424,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Новогодишња 
расвета Рад радника 1.066 

 
h 717.418,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Новогодишња 
расвета Рад радника- НК мајстора 225 

 
m/2 79.200,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Новогодишња 
расвета-
материјал 

Расвета новогодишња 
9358/7 

7 

 
 

kom 167.918,97  

 ЈАН/ДЕЦ 

Народна 
башта Рад камиона до 3 тоне 8 

 
m/2 15.440,00  

 ЈАН/ДЕЦ 

Народна 
башта Рад раника  40 

 
m/2 26.920,00  

 ЈАН/ДЕЦ 
Ново гробље 

Рад камиона Преко 3 тоне 450 

 
m/2 1.496.250,00  

 ЈАН/ДЕЦ Ново гробље Рад булдожера 102 kom 305.286,00  

 ЈАН/ДЕЦ Ново гробље Рад утоваривача 190 kom 981.350,00  

 УКУПНО: 7.428.782,43  
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   РЕКАПИТУЛАЦИЈА    
       

 РЕД.БР. СЕКТОР 
ИЗНОС ПЕЗ 

ПДВ-А  

 1. 
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА, 83.819.903,95  

 2. СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ВИСОКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ 21.846.686,00  
 3. СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ 12.720.168,84  
 4. ТЕХНИЧО СЕКТОР 7.428.782,43  
 УКУПНО 125.815.541,22  
       

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ПАРКОМ 
ПРИРОДЕ „ПОЊАВИЦА“ ЗА 2018.год.  

 
Програмом управљања парком природе „Поњавица“ планиране су и реализоване следеће 
активности: 
 

- Ангажовање чуварске службе 
 
ЈКП Зеленило Панчево током целе године организовало је рад чуварске службе која је смештена 
у просторијама месне заједнице у Банатском Брестовцу. 
Чуварска служба која чини пет лиценцираних чувара радила је у две смене а по потреби и ноћу, 
обилазећи територију заштићеног природног подручја. 
Ова лица свакодневно су водила евиденцију о појавама у парку природе, контактирала са 
локалним становништвом, лицима затеченим у парку природе као и са надлежним 
инспекцијским службама. 
По пријави ЈКП Зеленило Панчево да се обрушава мост на Поњавици који води према викенд 
насељу "Јабуков цвет", надлежни инспектор за заштиту животне средине Града Панчева изашао 
је на лице места и сачинио записник, а потом покренуо поступак за санацију поменутог моста 
чије је стање угрожавало несметан ток водотока Поњавица. Захваљујући доброј сарадњи, 
реконструкција моста је започета у децембру месецу 2018.год.  
 
Финансијска средства утрошена за рад чуварске службе током 2018.год. закључно са 
01.12.2018.год. износи:  3.579.382,73 дин. 
 
  Делимично уклањање барске вегетације, чишћење чврстог отпада из корита водотока и 
фазно одмуљавање водотока 

  
Током 2018.год. у два наврата је чишћено корито водотока Поњавица на најкритичнијим тачкама, 
током периода када је дозвољена ова врста радова. 
Уклањана је трска и друга барска вегетација, отпад који је затечен у самом водотоку али и на 
обали камуфлиран високом трском.  
Поменути отпад уклоњен је из заштићеног подручја механизацијом. 
Такође, у складу са издатим решењем о условима заштите природе, механизацијом је вађен муљ 
на критичним тачкама водотока. 
 
Финансијска средства утрошена за наведене активности: 2.001.729,10 дин. 
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 Изградња дрвене осматрачнице  
 

Дрвена осматрачница висине платформе 4,5 м постављена је у Омољици у непосредној близини 
водотока Поњавица. Са осматрачнице се пружа поглед на острво које је под I категоријом 
заштите, али и на околне пределе и на део насеља уз водоток. Осматрачници се прилази 
атарским путем, а сама дрвена конструкција је смештена на пространој пољани. 
Осматрачницу ће користити сви љубитељи природе, посматрања птица а превасходно деца 
школског узраста чија траса обиласка парка природе пролази поред ње. 
 
 Финансијска средства утрошена за изградњу осматрачнице: 599.844,80 дин. 
 
- Спровођење активних и интервентних мера на заштити станишта и врста 

 
Радници ЈКП Зеленила Панчево косила су и уклањала орезивањем инанзивну вегетацију током 
целе године на различитим локацијама заштићеног природног подручја. Захваљујући редовном 
одржавању водено огледало водотока поново је сагледиво на многим местима, клупе и корпе за 
отпатке које су ранијих година постављане, ослобођене су од трске. Уклањањем инванзивне 
вегетације оставља се простор домаћој, природној вегетацији да поново освоји простор. 
Приликом орезивања багремца (Amorpha fruticosa) и другог жбунастог инванзивног растиња, 
употребом моторних тестера, орезане гране утовариване су у камионе и одношене са лица места. 
Машинским кошењем освојене су нове површине које ће се убудуће редовно одржавати. 
 
Финансијска средства утрошена за наведене активности: 4.999.994,34дин. 
 
   - Израда Привременог и десетогодишњег програма управљања рибарским подручјем 
 у заштићеном подручју парк природе "Поњавица" 
 
Током 2018.године обављен је мониторниг рибљег фонда водотока Поњавица, у два наврата од 
стране Пољопривредног факултета у Новом Саду, департмана за билогију који је регистрован за 
стручна и научна истраживања из области  рибарства и ихтиологије. 
Ангажовањем поменуте институције, пиступили смо изради Привременог програма за 2018.год. 
а затим и изради Програма управљања рибарским подручјем у заштићеном подручју парка 
природе Поњавица 2018-2027.год. Програми су израђени према свим добијеним условима. На 
програме смо добили позитивно мишљење и сагласност од стране надлежних институција: 
Покрајинског завода за заштиту природе и Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту 
животне средине.  
У току је исходовање мишљења и сагласности на Годишњи програм управљања рибарским 
подручјем у заштићеном подручју парка природе "Поњавица"за 2019.год.  

 Финансијска средства утрошена за наведене активности: 434.298,56 дин.       

-  Постављање табли за обележавање рибарског подручја 
 
 Према Закону о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, урађена је припрема за 
штампање табли чији је садржај прописан Правилником о начину обележавања граница 
рибарског подручја ("Сл.гласник РС" бр.16/2016). Табле ће бити постављене у 2019.години када 
временски услови буду дозволили. Тачке на којима је потребно поставити табле саставни су део 
Програма управљања рибарским подручјем. 
 
Финансијска средства за израду табли нису утрошена у 2018.год. 
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 - Набавка опреме за одржавање парка природе 

 
За потребе одржавања вегетације у парку природе  током читавог вегетационог периода и за 
копање садних јама у наредном периоду за садњу дрвећа набављене су две косачице и моторна 
бургија. 

Финансијска средства утрошена за набавку опреме: 371.325,00 дин. 

 
 ЕДУКАЦИЈА КОРИСНИКА ПРОСТОРА И УКЉУЧИВАЊЕ ЊИХОВИХ АКТИВНОСТИ НА 
ОЧУВАЊУ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ 
 
   Сарадња са локалним становништвом у циљу едукације, заштите и промоције 
заштићеног подручја 
 
Током 2018.године у више наврата организоване су посете школске деце уз пратњу обучених 
чувара који су спроводили едукацију. 
Израђен је едукативни материјал у виду календара за 2019.год., флајера за децу школског узраста 
са најзначајнијим подацима о заштићеним врстама животиња у парку природе, флајера за 
обавештавање становништва које су радње дозвољене а које забрањене у заштићеном подручју, 
roll-up, плакати и блокчићи за потребе одржавања радионица. 

Финансијска средства утрошена за наведене активности: 399.780,00 дин. 

 
Укупна средства утрошена за реализацију Годишњег програма управљања парком природе 
„Поњавица“ за 2018.год. износе 12.388.083,63 дин. 
Износ од 388.083,63 дин. представља учешће ЈКП  Зеленило  Панчево као и износ од близу 
360.000,00 дин. колико је потребно за рад чуварске службе у децембру месецу 2018.год. 
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У оквиру ове Радне јединице приход за пословну 2018. годину  наплаћен је  од делатности 
пружања пијачних услуга. РЈ “Пијаце” сачињавају робна пијаца  “Аеродром”  и  “Зелена пијаца”  
у чијем саставу се налазе  и  „сателитске пијаце“  у насељима на територији града.  

     
Делатност РЈ “Пијаце“: 

 пружање пијачних услуга  
 издавања пословног простора и 
 издавања пијачног простора 

 
’ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА’’ 
 
ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 
Продајни капацитети и искоришћеност по структури услуга 
 

РЕД. 
БРОЈ 

ВРСТА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ 
БРОЈ 

ПРОДАЈНИХ 
МЕСТА 

ПРОЦЕНАТ 
ИСКОРИШЋЕНОСТИ 

1 Робна тезга 120 85,00% 

2 Воће - затворена тезга  196 83,33% 

3 Кавез за продају пољопривредних производа 14 100,00% 

4 
Витрина за продају млечних и месних 
производа 

54 469,30% 

5 Поврће - пола затворене тезге  175 97,06% 
6 Поврће - пола отворене тезге  154 91,94% 

7 
Кавез за продају пластичне и дрвене 
галантерије 

7 71,43% 

8 Воће - отворена тезга  58 56,06% 

РОБНА ПИЈАЦА 
„АЕРОДРОМ“ 

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА 
 

ПИЈАЦА „ТЕСЛА“  

ПИЈАЦА „КОТЕЖ 2“  

ПИЈАЦА „СТРЕЛИШТЕ“  
 

ПИЈАЦА „СОДАРА“  

 

РЈ „ПИЈАЦЕ“ 
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9 Тесла - отворена тезга  31 96,77% 

10 Цвеће - затворена тезга 33 96,67% 

11 Бокс за продају пољопривредних производа 35 100,00% 

12 Магацин у боксу 28 100,00% 
13 Котеж - отворена тезга  15 52,94% 
14 Стрелиште - затворена тезга  10 33,33% 
15 Тесла - затворена тезга  6 100,00% 
16 Котеж - затворена тезга  5 50,00% 
17 Стрелиште - отворена тезга  4 50,00% 
18 Содара - отворена тезга  4 100,00% 
19 Цвеће - отворена тезга 2 100,00% 
 
Локали   
У власништву ЈКП Зеленило  Панчево 21 локала 

У приватном власништву 110 локала  
 
Проценат наплате закупа пословног простора на Зеленој пијаци  износи 98% у односу на 
максимални капацитет. 
 
РОБНА ПИЈАЦА – АЕРОДРОМ 
Продајни капацитет (структура) 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА ПИЈАЧНЕ 
УСЛУГЕ 

БРОЈ ПРОДАЈНИХ 
МЕСТА 

ПРОЦЕНАТ 
ИСКОРИШЋЕНОСТИ 

1 Продајно место 2375 61,42% 

2 Продајно место са тезгом 236 61,24% 

3 Кавези 6 61,82% 

4 Пијачни простор 39 62,44% 

5 Магацински простор 96 35,44% 

 
 
Пословни простор за издавање  
Локали у власништву ЈКП Зеленило Панчево 69 локала 

Јавни тоалет 2 локала  
 
Проценат наплате закупа пословног простора на робној пијаци - Аеродром износи 100% у 
односу на максимални капацитет. 
 
УКУПНА РЕАЛИЗАЦИЈА У РЈ ПИЈАЦЕ 
 
Укупни приходи РЈ ПИЈАЦЕ  од закупа продајних места и тезги, закупа пословног простора, 
накнаде за коришћење пијачног простора и лицитације за продајна места за период 01.01. – 
31.12.2018. године износи 250.971.047,68 динара. 
 
У даљем тексту дата је структура прихода у односу на врсту прихода по месецима за горе 
наведени период за пијачну делатност, као и на локацију како следи кроз табеле : 
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ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА 
 
I Приходи од закупа тезги и лицитација тезги на Зеленој пијаци 
 

Месец 
Приход од 

дневне 
пијачарине 

Приход од 
наплате 

продајних 
места 

Приход од 
лицитације 

Приход од 
закупа тезги 

из 
претходне 

године 

Укупно 

Јануар 414.110,88 1.545.439,14 0,00 249.884,12 2.209.434,14 

Феб. 362.251,56 1.389.664,68 1.821,20   1.753.737,44 

Март 452.420,60 1.817.248,44 0,00   2.269.669,04 

Април 604.122,41 1.863.009,65 2.678,99   2.469.811,05 

Мај 668.050,31 1.629.407,39 0,00   2.297.457,70 

Јун 691.203,69 1.781.978,13 0,00   2.473.181,82 

Јул 672.819,91 1.755.930,61 0,00   2.428.750,52 

Аугуст 594.386,43 1.731.694,05 0,00   2.326.080,48 

Септ. 636.098,44 1.915.296,91 0,00   2.551.395,35 

Окт. 665.957,25 1.712.065,00 0,00   2.378.022,25 

Нов. 553.140,69 1.532.008,00 0,00   2.085.148,69 

Дец. 420.858,75 1.853.549,00 65,38   2.274.473,13 

УКУПНО : 6.735.420,92 20.527.291,00 4.565,57 249.884,12 27.517.161,61 
 
 
II Приходи од закупа пословног простора и накнаде за коришћење пијачног простора на 
Зеленој пијаци 
 

Месец 
Приход од наплате 
закупа пословног 

простора  

Приход од наплате 
накнаде за 

коришћење пијачног 
простора  

УКУПНО 

Јануар 484.426,56 Din. 633.822,12 Din. 1.118.248,68 Din. 

Феб. 490.813,67 Din. 634.247,53 Din. 1.125.061,20 Din. 

Март 494.946,56 Din. 634.247,52 Din. 1.129.194,08 Din. 

Април 494.946,56 Din. 652.724,89 Din. 1.147.671,45 Din. 

Мај 494.946,56 Din. 655.723,77 Din. 1.150.670,33 Din. 

Јун 488.500,16 Din. 653.243,07 Din. 1.141.743,23 Din. 

Јул 488.500,16 Din. 653.243,05 Din. 1.141.743,21 Din. 

Аугуст 488.500,16 Din. 653.573,83 Din. 1.142.073,99 Din. 

Септ. 488.500,16 Din. 653.463,57 Din. 1.141.963,73 Din. 

Окт. 488.500,16 Din. 653.563,64 Din. 1.142.063,80 Din. 

Нов. 488.500,16 Din. 632.418,15 Din. 1.120.918,31 Din. 

Дец. 488.500,16 Din. 632.418,15 Din. 1.120.918,31 Din. 

Укупно:  5.879.581,03 Din. 7.742.689,29 Din. 13.622.270,32 Din. 
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РОБНА ПИЈАЦА - АЕРОДРОМ 
 
I Приходи од закупа тезги и лицитација тезги на пијаци Аеродром 
 

Месец 

Приход од 
наплате 

продајних 
места 

Приход од 
лицитације 

Приход од закупа 
тезги из претходне 

године 
Укупно 

Јануар 12.886.398,51 33.587,30 3.810.037,21 16.730.023,02 

Феб. 11.687.427,63 479.668,48   12.167.096,11 

Март 14.427.714,67 167.936,50   14.595.651,17 

Април 14.331.140,64     14.331.140,64 

Мај 14.200.851,00 80.507,93   14.281.358,93 

Јун 12.696.676,11    12.696.676,11 

Јул 14.464.546,48 33.587,30   14.498.133,78 

Аугуст 13.424.811,45     13.424.811,45 

Септ. 13.423.033,19     13.423.033,19 

Окт. 14.398.154,00 62.747,85   14.460.901,85 

Нов. 13.162.873,00 33.857,30   13.196.730,30 

Дец. 14.717.527,00 33.857,30   14.751.384,30 

УКУПНО : 163.821.153,68 925.749,96 3.810.037,21 168.556.940,85 
 
 
II Приходи од закупа пословног простора на пијаци - Аеродром 
 

Месец 
Приход од наплате закупа 

пословног простора  

Јануар 3.453.628,12  

Феб. 3.453.628,12  

Март 3.453.628,12  

Април 3.453.628,12  

Мај 3.453.628,12  

Јун 3.453.628,12  

Јул 3.453.628,10  

Аугуст 3.453.628,12  

Септ. 3.453.628,12  

Окт. 3.381.759,61  

Нов. 3.391.994,40  

Дец. 3.418.267,83  

Укупно:  41.274.674,90  
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Укупан приход од закупа тезги, наплате дневне пијачарине и лицитације за продајна места 
у РЈ Пијаце : 
 

Приход са  Приход са  

  Месец 

Зелене пијаце 
Робне пијаце 

Аеродром 

УКУПНО 

Јануар 2.209.434,14     16.730.023,02     18.939.457,16  

Феб. 1.753.737,44     12.167.096,11     13.920.833,55  

Март 2.269.669,04     14.595.651,17     16.865.320,21  

Април 2.469.811,05     14.331.140,64     16.800.951,69  

Мај 2.297.457,70     14.281.358,93     16.578.816,63  

Јун 2.473.181,82     12.696.676,11     15.169.857,93  

Јул 2.428.750,52     14.498.133,78     16.926.884,30  

Аугуст 2.326.080,48     13.424.811,45     15.750.891,93  

Септ. 2.551.395,35     13.423.033,19     15.974.428,54  

Окт. 2.378.022,25     14.460.901,85     16.838.924,10  

Нов. 2.085.148,69     13.196.730,30     15.281.878,99  

Дец. 2.274.473,13     14.751.384,30     17.025.857,43  

Укупно: 27.517.161,61     168.556.940,85     196.074.102,46  

 
 
Табеларни приказ прихода од издавања пословног простора, пијачног простора и накнаде 
за коришћење  
 

Месец 
Приход са  

Зелене пијаце 
Приход са  

Робне пијаце Аеродром 
УКУПНО 

Јануар 3.327.682,82  20.183.651,14     23.511.333,96  

Феб. 2.878.798,64  15.620.724,23     18.499.522,87  

Март 3.398.863,12  18.049.279,29     21.448.142,41  

Април 3.617.482,50  17.784.768,76     21.402.251,26  

Мај 3.448.128,03  17.734.987,05     21.183.115,08  

Јун 3.614.925,05  16.150.304,23     19.765.229,28  

Јул 3.570.493,73  17.951.761,88     21.522.255,61  

Аугуст 3.468.154,47  16.878.439,57     20.346.594,04  

Септ. 3.693.359,08  16.876.661,31     20.570.020,39  

Окт. 3.520.086,05  17.842.661,46     21.362.747,51  

Нов. 3.206.067,00  16.588.724,70     19.794.791,70  

Дец. 3.395.391,44  18.169.652,13     21.565.043,57  

Укупно: 41.139.431,93  209.831.615,75  250.971.047,68  
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ПРИКАЗ УКУПНИХ ПРИХОДА У РАДНОЈ ЈЕДИНИЦИ ПИЈАЦЕ ЗА ПЕРИОД           
01.01.- 31.12.2018. године 

 
 

Пијаца Приходи  

Зелена пијаца 41.139.431,93     

Робна пијаца Аеродром 209.831.615,75     

Укупно 250.971.047,68     

 
 
 
 
 
 
 
 
РАДНА ЈЕДИНИЦА ПОГРЕБНА СЛУЖБА 
 
Скупштина града  Панчева  поверила је ЈКП Зеленилу Радну јединицу Гробља, обављање 
комуналних делатности у области сахрањивања умрлих лица, као и газдовање на 5 градских 
гробаља укупне површине 66 хектара. 
То су следећа гробља : 
 

1. Ново гробље 
2. Старо православно гробље 
3. Католичко гробље 
4. Евангелистичко - реформаторско гробље 
5. Војловачко гробље 

 
                 Редовна делатност Радне јединице Гробља  састоји се у извршењу радова у припреми 
сахрањивања, сахрањивању, ексхумацији, издавању у закуп уређених гробних места, изградњи и 
продаји гробница, продаји колумбаријума, продаји погребне опреме, превозу покојника у граду, 
земљи и иностранству, као и свих осталих послова везаних за сахрањивање умрлих лица.  
Како нам Јеврејско гробље није поверено на газдовање, њима излазимо у сусрет и обављамо 
сахрањивање.Посебан део је текуће одржавање свих гробаља (кошење, израда оквира и стаза, 
поправка ограда, капија итд.). 
Сахране се обављају сваки дан сем недеље и првог дана државног празника. 
Радна јединица Гробља има сталну дежурну службу са теренском екипом која стоји на 
располагању грађанима, ПУ–у и Суду 24 сата.     
У 2018.години имали смо Велике зимске, Летње (Духовске), Михољске и Митровске (затворене) 
задушнице са великом посећеношћу грађана. 
У 2018.години  обављено је 932 сахранe, из чега произилази да је просечна дневна смртност 
износила 2,55 умрлих лица, што нам указује да је стопа морталитета у овој години мања него у 
предходној години ( у 2017.години је било 925 сахрана, где је просечна дневна смртност била 
2,54 умрла лица). 
Извршено је 5 ексхумације по налогу Градске санитарне инспекције.  
Обављено је 20 судских излазака на територији Града Панчева, Општина Ковачице и Алибунара. 
Обављено је 14 сахрана хистопатолошког отпада Опште Болнице Панчево. 
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Извештај извршених сахрана по месецима у 2018. години. 
         
Гробље 

Ја
н

 

Ф
еб

 

М
ар

т 

А
п

ри
л 

М
ај

 

Ју
н

 

Ју
л 

А
вг

 

С
еп

 

О
кт

 

Н
ов

 

Д
ец

 

У
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п
н
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Православно 27 20 19 13 17 16 16 13 18 11 8 15 193 
Католичко 8 6 5 8 8 9 8 15 8 12 13 7 107 
Котеж 6 0 2 5 5 10 6 8 4 8 7 6 67 
Ново 49 36 43 36 39 31 39 47 36 52 37 39 484 
Војловица 5 8 7 6 5 5 2 8 7 13 9 6 81 
Јеврејско 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
УКУПНО 95 70 76 68 74 71 71 91 73 96 74 73 932 
 
Укупно извршених сахрана у 2018. години је:  Σ= 932 
 
Извештај продатих опрема по месецима у 2018. години. 
 

Месец 

 Ј
ан

 

Ф
еб

 

М
ар

 

А
п

р 

М
ај

 

Ју
н

 

Ју
л 

А
вг

 

С
еп

 

О
кт

 

Н
ов

 

Д
ец

 

УКУПНО 59 45 48 36 47 41 43 91 52 73 45 39 
ПРОЦЕНАТ % 62,1 64,2 63,2 53 63,5 57,7 60,6 63,4 71,2 76,0 60,8 53,4 

 
Укупно продатих опрема у 2018. години је: Σ=619    или   66,42%  
 
Извештај коришћења хладњаче по месецима у 2018. години 
 
Месец 
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н
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У
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п
н

о 

УКУПНО 126 85 81 82 60 65 56 72 53 69 53 39 841 
 
Укупно коришћење хладњаче за 2018. год. је: Σ= 841 
 
Извештај урађених бетонских оквира и стаза по месецима у 2018 години. 
 
Месец 
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У
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УКУПНО 28 36 40 50 54 58 69 72 60 27 17 23 534 
 
Укупно урађених оквира и стаза у 2018. год је: Σ= 534 
У 2017.години укупно урађених оквира и стаза је  558 . 
 
У  2018. години извршено је по 9 кошења  на свим гробљима у Панчеву 
 
У 2018. години продато је погребне опреме- робе у вредности од 32.574.069,00 и услуге у 
вредности од 47.865.785,00 што укупно износи 80.439.854,00 динара, док је у 2017.години 
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продато погребне опреме - робе у вредности од 33.966.016,00  и услуга у вредности од 
35.687.686,00 што укупно износи 69.653.702,00 динара. 
Што се тиче финансијског дела све извршене услуге (продаја опреме, израда оквира + стаза итд.) 
су наплаћене и нема спорних потраживања. 
     

 

3. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 
Предузеће као економско правни субјект тежи да оствари што успешније пословање, 
постављајући своје пословне циљеве у оквир тржишног пословања и утврђеном пословном 
стратегијом користи расположиве материјалне и људске ресурсе у сврху потпуне реализације, 
руководећи се применом економских принципом пословања. Свеобухватна, доследна и 
истовремена искоришћеност расположивих ресурса представљају меру успешности Предузећа. 
            
        Индикатор економичности  
Економичност у најопштијем смислу означава штедљивост, односно брижљивост у трошењу 
средстава, што се по индикаторима економичности (УП/УР) недвосмислено може видети; 
индикатор указује да су у периоду од 01.01.2018. – 31.12.2018. године укупни приходи мањи у 
номиналном износу за 37.470 хиљаде динара (7,1503%) у односу на период од 01.01.2017. – 
31.12.2017. године. Такође, евидентно је да су укупни расходи  у 2018. години мањи од укупних 
расхода у 2017. години за 17.748 хиљаде динара (3,5222%) док су извршене уштеде 
проузроковале смањење трошкова. 
 

Економски показатељи 
П е р и о д 31.12.2018. 31.12.2017. Индекс 

Укупни приходи 486.563 524.033 92,8497 

Укупни расходи 486.140 503.888 96,4778 
Индикатори 

економичности 

Индикатор 100,0870 103,9979  

 
 Економски показатељи 

П е р и о д 31.12.2018. 31.12.2017. 

Пословни добитак 423 20.145 

Приходод реализације 
производа  и услуга 232.691 175.250  

Индикатор 
рентабилности  
(Конто 60+61) 

Стопа пословног 
добитка 0,1818 11,4950 

Пословни добитак  х 100/ Приход од реализације производа и услуга = Стопа пословног добитка  

 
 Стопа нето добитка/губитка 

Економски показатељи 

П е р и о д 31.12.2018. 31.12.2017. Индекс 

 Нето добитак 15 19.702 0,0761 

Нето губитак 0 0 0 
Стопа 

добитка(губитка) 

Приход од реализације 486.563 524.033 92,8497 
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производа и услуга 

Стопа: 0,0031% 3,7597%  

Нето добитак-(губитак) / Приход од реализације производа и услуга  х 100 = Стопа нето добитка(губитка) 

Ликвидност (општа) 
 

Под финансијском равнотежом се подразумева уравнотежен однос између средстава и извора 
средстава.  Финансијску равнотежу можемо посматрати кроз анализу дугорочне и краткорочне 
финансијске равнотеже. 
 
 Дугорочну финансијску равнотежу посматрамо кроз дугорочна средства, према дугорочним 
обавезама и сопственим изворима средстава. 
  
Краткорочну финансијску равнотежу посматрамо кроз краткорочна средства и новчана средства, 
према доспелим обавезама и обавезама које доспевају у кратком року. 
 
Ради успостављања финансијске равнотеже, Предузеће је  устројило  паралелност рокова у 
којима ће се поједини делови активе претворити у новац, а поједине обавезе доспети за плаћање. 
• Контрола краткорочне финансијске равнотеже представља контролу ликвидности. 
•  Контрола дугорочне финансијске равнотеже представља контролу услова за одржавање 
ликвидности. 
•           Анализа краткорочне финансијске равнотеже може се извршити ако су позиције у активи 
биланса стања груписане по принципу опадајуће ликвидности, а у пасиви по принципу растуће 
доспелости. 
•          Краткорочна финансијска равнотежа захтева да однос између имобилисаних средстава и 
извора финансирања буде 1 : 1 
          
  Стопа  опште ликвидности бележи пораст  у  2018. години за 0,2378 % у односу на 2017. 
годину. 
      Обртна имовина у 2018. години повећана  је у односу на 2017. годину за 9,6501%, номинално 
то износи 8.913 хиљаде динара 
    Дугорочне  и   краткорочне  обавезе у 2018.  години смањене су у односу на 2017. годину  за  
5,3244 %, номинално то износи 3.271 хиљада динара. 
    Предузеће све своје краткорочне обавезе финансира из обртне имовине. 
 

Економски показатељи 
П е р и о д 31.12.2018. 31.12.2017. индеx 

Обртна имовина 
(АОП 0043) 101.275 92.362 109,6501 

Дугорочне.и 
краткорочне 
обавезе          
(АОП 0432+0442) 

58.163 61.434 94,6756 Индикатор 
ликвидности 

Стопа опште 
ликвидности 1,7412 1,5034  

Обртна имовина/Дугорочне и краткорочне обавезе 

 
Ликвидност (рацио новчане ликвидности) 
         Рацио новчане ликвидности представља строжији тест ликвидности предузећа и указује да    
је  сваки динар краткорочних обавеза покривен са 0,7666 динара готовине у 2018. години,   
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односно са  0,5973 динара  у 2017. години. Готовина је у текућој пословној години већа за 
номинални износ од 7.893 хиљаде динара у односу на претходну годину (21,5097%), а 
краткорочне обавезе су мање за номинални износ од 3.271 хиљаде динара (5,3244%) 
 
 

Економски показатељи 
П е р и о д 31.12.2018. 31.12.2017. Индех 

Индикатор 
ликвидности 

Готовина  
(АОП 0068) 44.588 36.695 121,5097 

Краткорочне 
обавезе (АОП 0442) 58.163 61.434 94,6756 Рацио новчане 

ликвидности 
Коефицијент 0,7666 0,5973  

Готовина /Краткорочне обавезе 

Реални индикатор финансирања 
Економски показатељи 

П е р и о д 31.12.2018. 31.12.2017. Индех 

Реални индикатор 
финансирања 

Сопствени 
капитал 

 (АОП 0401) 
177.331 177.316 100,0085 

Стална имовина 
(АОП 0002) 161.294 169.116 95,3748 Сопствени капитал 

/Стална имовина 
Индикатор 1,0994 1,0485  

                                 Сопствени капитал / Стална имовина     
Овај индикатор указује да је стална имовина финансирана из сопствених извора за 109,94 % у   
2018. години,  односно 104,85  % у 2017. години. 
 
Скупштина града Панчева је на седници одржаној 22.8.2017. године донела Одлуку о 
максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града 
Панчева за 2017. годину. Према донетој Одлуци ЈКП“Зеленило“ Панчево било је дужно да 
спроведе рационализацију најмање до броја од 328 запослених. Та одлука  о максималном броју 
је важила и за 2018. годину. 
У 2018. години ЈКП“Зеленило“ Панчево је спровело рационализацију и три запослена прогласила 
технолошким вишком, којима је исплаћена отпремнина у складу са законом. 
Предузеће је поштовало План и програм рада за јавна и јавно комунална предузећа за 2016., 2017. 
и 2018. годину у складу са Закључком Скупштине града Панчева од 28.12.2015. године.  
 
Прилог 1. – Напомене уз Фи за 2018. годину 
 
4. УПОРЕДНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ ПО СТАВКАМА И 
ПОЗИЦИЈАМА ОБРАЗАЦА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА 
 
Прилог 2.  - Биланс успеха  
Прилог 3.  - Биланс стања  
Прилог 4.  – Извештај о токовима готовине 
Прилог 5.  – Извештај о осталом резултату 
Прилог 6.  – Извештај о променама на капиталу 
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Прилог 7. – Бруто потраживања за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге 
и дате авансе и друга потраживања 
  
5. ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНИМ И ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА   
 
Обзиром да је и даље на снази Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату 
зарада, накнада зарада и других примања код корисника јавних средстава, и Закон о 
максималном броју запослених у јавном сектору, пословодство Предузећа је извршило уштеде у 
укупној маси средстава за исплату зарада у номиналном износу од 18.279.381 динара у односу на 
планирану масу средстава за 2018. годину, што у  проценту реализоване масе за исплату зарада у 
односу на планирану масу за 2018. годину износи 91,7630 %. 
 
Прилог 8. – Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 
2018. годину 
Прилог 9. – Реално исплаћена  маса за зараде, број запослених и просечна зарада по 
месецима за 2018. годину 
Прилог  10. – Рекапитулација планираних и исплаћених зарада за 2018. годину 
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