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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 2019. 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 
  Direktna banka:   150-43202-27 
  Raiffeisen Bank:   265-6510310000153-88  
                  Banka Poštanska Štedionica:          200-2287140102844-67 
 

Организационе јединице у оквиру ЈКП  Зеленило  су:  
 

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

      -     Радна јединица - Пијаце 



ЈКП Зеленило Панчево 
Извештај о пословању за 2019. годину                                                                 

4 
 

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  

 

  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 
- 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  22001199..  ии  ФФииннааннссиијјссккии  ииззввеешшттаајјии  ззаа  22001199  ггооддииннуу  ббааззиирраајјуу    ссее  ннаа  

ооссннооввуу  ооссттвваарреенниихх  ррееззууллттааттаа,,  аа  ииммаајјуућћии  уу  ввииддуу  ооссттвваарреењњаа  ппооссллооввнниихх  ззааддааттааккаа  ззаа  ппееррииоодд  оодд  ггооддииннуу  

ддааннаа  ((оодд  0011..0011..  ––  3311..1122..22001199..  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..   
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  ННаа  ддаанн  3311..1122..22001199..  ггооддииннее  ППррееддууззеећћее  јјее  ииммааллоо  ппррооссееччаанн    ббрроојј  ззааппооссллеенниихх  ппоо  ооссннооввуу  ччаассоовваа      ррааддаа  

332200,,    ии    ппррооссееччаанн  ббрроојј  ззааппооссллеенниихх  ппоо  ооссннооввуу  ссттаањњаа  ккрраајјеемм  ммеессееццаа        332222..   

  

1.   ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
 

Извештај о раду за 2019. 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 12.07.2019. 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  
114.000.000,00 114.000.000,00 

3 
Подизање ветрозаштитних појасева на 

територији града Панчева  
16.500.000,00 16.499.217,98 

4 Сузбијање амброзије 1.520.000,00 1.520.000,00 

8 Црвенолисна буква Омољица 100.000,00   

9 Кестен Ћурчина  100.000,00 42.588,34 

11 Шумски фонд  1.500.000,00 1.500.000,00 

12 
Средства за реализацију плана управљања 

Парком природе "Поњавица" 
12.000.000,00 11.998.782,15 

  Укупно  145.720.000,00 145.560.588,47 

 

 

 

Из приложене табеле може се видети да је Одлуком буџета града Панчева, као и ребалансима буџета 

опредељен износ средстава у износу од 145.720.000,00  динара. Пренета средства из буџета 

закључно са 31.12.2019.године износе  145.560.588,47 динара.  

* Опредељена средства за програмску активност одржавања и изградње јавних зелених површина у 

вредности од 114.000.000,000 динара у целости су реализована. 

Након друге измене програма пословања предузећу су опредељена додатна финансијска средства 

али недовољна за финансирање програмске активности одржавања јавних зелених површина у граду 

Панчеву. Услед недостатка финансијских средстава предузећу су враћене фактуре за извршене 

радове у октобру месецу, као и део фактура које се односе на извршене радове у септембру месецу. 
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Укупан износ сторнираних фактура за обављене радове износи  17.274.804,83 динара. Радови који су 

извршени у новмбру и децембру месецу у укупној вредности од  12.857.212,07  динара нису могли 

бити фактурисани из разлога што нема довољно средстава из буџета за 2019.годину и исти ће бити 

фактурисани у 2020.години када се за то стекну могућности . 

*  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.  

*  Финансијска средства за подизање ветрозаштитних појасева у граду Панчеву у целости су 

утрошена у вредности од 16.500.000,00 динара и ова стратешки важан пројекат наставља се у 

наредним годинама према према важећој пројектној документацији. 

*  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 2019.години. Уз сагласност 

Секретаријата за заштиту животне средине и Покрајинског завода за заштиту природе на овим 

споменицима природе је извршена орезивање и сеча стaбaла 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 57-ој седници донео Одлуку број 92-

2240/57/10 од 21.12.2018. године о усвајању  Плана и програма пословања Предузећа за 2019. 

годину са финасијским планом.   

Првом изменом плана Програма пословања ЈКП Зеленило Панчево за 2019.годину извршено је 

усклађивање прихода Предузећа са Одлуком о изменама  Одлуке у буџету града Панчева за 

2019.годину од 05.04.2019..године (I ребаланс), а након сагледавања реалних показатеља и 

анализе остварених прихода и трошкова Предузећа у току тромесечног пословања у 

2019.години. 

Предузеће је на својој 17. телефонској седници дана 02.07.2019. године усвојило Прву измену 

плана и  програма пословања Одлуком број 92-2240/17-1, а Закључком Скупштине града 

Панчева број II-04-06-3/2019-4 од 12.07.2019. године дата је сагласност на Прву измену Плана и 

програма пословања ЈКП Зеленило Панчево за 2019.годину. 

Другом изменом Плана и програма пословања Предузећа за 2019. годину извршено је неопходно 

усклађивање прихода Предузећа са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града 

Панчева  (II 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 30. телефонској седници од 27.11.2019. године усвојио 

Другу  измену Плана и програма пословања Oдлуком број 92-2240/30, а Закључком Скупштине 

града Панчева број II-04-06-3/2019-8 од 06.12.2019. године дата је сагласност на Другу измену 

Плана и програма пословања ЈКП Зеленило Панчево за 2019. годину. 

 
Анализа свих извршених радова у току пословне 2019. 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 

 

Свих дванест месеци 2019 године радило се на редовном одравању јавних зелених површина у 

граду. 

Обављали су се послови као што су: 
- Сакупљање лишћа и утовар на површини од 784.020 m2 на ширем подручју града и 

Народној башти 
- Кошење траве, грабуљање и утовар на површини од 5.596.108 m² 

ЈКП Зеленило Панчево 

ДИРЕКТОР: Данило Бјелица 

РЈ Заједничке 

службе 

 

РЈ Гробља РЈ Градско 

Зеленило 

РЈ Пијаце 

Економско 

финансијски сектор 

Комерцијално-

маркентиншки 

сектор 

Сектор за опште, 

правне и кадровске 

послове 

Сектор одржавања 

јавних зелених 

површина 

Сектор одржавања 

високе вегетације 

Технички сектор 

Сектор производње 

Сектор „Поњавица“ 

Сектор Робна 

пијаца „Аеродром“ 

Сектор Зелене 

пијаце 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА 

ТЕХНИЧКА ПИТАЊА 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА 

ФИНАНСИЈЕ 

НАДЗОРНИ 

ОДБОР 
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- Рад радника са пољопривредним алатом на утовару грања и стабала након временске 

непогоде, на утовару гомиле зеленог отпада и на редовном одржавању хигијене у Народној 

башти на површини од 18.232 h 

- Радило се на ископу садних јама и садњи садница високе вегетације (лишћара и четинара) у 

градским стамбеним насељима и улицама , усађено је 3469 садница. 
- Рад тракторске цистерне на заливању садница 1200 h. 
- Рађено је на кошењу самониколог растиња у парку природе „Поњавица“ на површини од 

474.473 m². У последњем кварталу посађене су 273 саднице јасена (Fraxinus anqustufolia) 
- Тракторска цистерна је била ангажована 7h. 
- Сузбијање коровске биљке Амброзије је спроведено кроз машинско кошење, сакупљање и 

утовар покошене масе на површини од 244.138 m2. 
- У заштитном појасу „Топола“ посађене су 302 саднице сибирског бреста. Тракторска 

цистерна је била ангажована 7h. 
- По решењима комуналне инспекције орезано је и уклањено 273 стабла ( 1477 стабала је 

орезано и 405 уклоњено ) 
- Вршен је утовар посечене дрвне масе. 
- Изведени су радови на разчишћавању терена-уклањању отпада са јавних зелених површина 

у парку природе „Поњавица“ са површине од 762 m2, као и у заштитном појасу „Топола“ са 

површине од 260 m2. 
- У децембру су ангажовани радници, ауто корпа и камион за потребе постављање 

новогодишње расвете у обиму од 960 h.  
- Обављена  је попуна јесењим расадом у ронделама и жардињерама у граду као и садња 

сезонског расада 161.227 комада 
- Усађено је 1505 садница ружа, 928 садница перена, 761 садница украсног шибља, као и  

1575 садница муштакли. 
- Тракторска цистерна на заливању цвећа била је ангажована 1256h.  
- У традиционалној акцији пласирања садница новогодишњих јелки са бусеном, продато је 

186 садница. 

 

У прва два тромесечја попуњена су празна места са 4790 садница сибирског бреста на следећим 

ветрозаштитним појасевима : 

 

-Банатски Брестовац-Омољица 

-Банатски Брестовац- Баваниште 

-Јабука-Глогоњ 

-Глогоњ — Сефкерин 

-Јабука - Стари Црепајачки пут 

-Качаревацки пут — Банатско Ново Село 

-Долово — Банатско Ново Село 

 

Извођени су радови на кошењу ветрозаштитног појаса Старчево-Омољица 28000 m² 

 

У последњем кварталу извршено је машинско кошење ветрозаштитних појасева на површини од 

180.047 m2, као и садња нових 2760 садница сибирског бреста, на следећим локацијама:  

-Старчево-Омољица 

-Панчево-Баваниште 

-Банатско Ново Село-Владимировац 

-Банатски Брестовац-Баваниште 
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                                        Сектор одржавања јавних зелених површина 
 

ПЕРИОД  ЛОКАЦИЈА ОПИС ЈМ КОЛ. 
ИЗНОС                     

БЕЗ ПДВ-А 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, подручје 

града 

Ископ јама за садњу високе 

вегетације 0,8x0,80x0,80 м 

под отезаним  условима у 

тврдој подлози 

kom 2.536 1.448.782,50 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, подручје 

града 

Садња садница са 

анкерисањем у 

припремљеним јамама 

(дрворедне и четинарске) 

kom 2.425 824.368,78 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, подручје 

града 

Грабуљање сувог листа m2 209.320 791.448,31 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, подручје 

града 

Утовар лишћа m2 209.320 791.448,31 

ПЕРИОД  ЛОКАЦИЈА ОПИС ЈМ КОЛ. 
ИЗНОС                     

БЕЗ ПДВ-А 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, подручје 

града 

Машинско кошење уличних 

травњака 
m2 9.319.160 23.018.325,20 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, подручје 

града 

Грабуљање траве након 

кошења уличних травњака 
m2 9.319.160 16.308.530,00 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, подручје 

града 

Машинско кошење 

уређених површина које се 

косе више од 6 пута 

годишње 

m2 639.081 1.054.483,65 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, подручје 

града 

Грабуљање траве са 

уређених површина које се 

косе више од 6 пута 

годишње 

m2 626.086 901.563,84 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, подручје 

града 

Машинско кошење корова m2 152.552 581.223,12 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, подручје 

града 

Грабуљање корова m2 54.000 130.680,00 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, подручје 

града 

Утовар корова m2 136.452 252.436,20 
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ПЕРИОД  ЛОКАЦИЈА ОПИС ЈМ КОЛ. 
ИЗНОС                     

БЕЗ ПДВ-А 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, 

подручје града 

Машинско кошење 

корова на расутим 

површинама 

m2 12.700 60.198,00 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, 

подручје града 

Машинско кошење 

корова и самониклог 

растиња 

m2 192.943 1.848.393,94 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, 

подручје града 

Утовар траве након 

кошења површина  
m2 9.945.186 4.077.526,26 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, 

подручје града 

Рад радника тримером h 876 607.234,44 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, 

подручје града 

Рад радника самоходном 

косачицом 
h 112 77.637,28 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, 

подручје града 

Рад радника са ручним  

пољопривредним алатом 
h 6.645 2.392.938,24 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, 

подручје града 

Рад камиона до 3 тоне h 1.664 3.295.590,80 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, 

подручје града 

Камион преко 3 тоне h 160 534.394,00 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, 

подручје града 

Рад тракторске цистерне h 1.696 2.716.398,40 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, 

подручје града 

Рад трактора h 200 274.804,00 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, 

подручје града 

Заливање садница kom 1.641 596.651,19 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, 

подручје града 

Отресање снега са  

четинара 
kom 1.220 145.180,00 

ЈАН/ДЕЦ 

Центар,шири 

центар, 

подручје града 

Садни материјал kom 2.426 3.834.377,83 
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ПЕРИОД  ЛОКАЦИЈА ОПИС ЈМ КОЛ. 
ИЗНОС                     

БЕЗ ПДВ-А 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта 

Машинско кошење 

уређених површина које 

се косе више од 6 пута 

годишње 

m2 2.634.500 4.346.925,00 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта 

Грабуљање траве са 

уређених површина које 

се косе више од 6 пута 

годишње 

m2 2.634.500 3.793.680,00 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта 
Утовар траве након 

кошења површина  
m2 2.619.300 1.073.913,00 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта Грабуљање сувог листа m2 574.700 2.174.163,00 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта Утовар лишћа m2 574.700 2.174.163,00 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта 
Рад радника са ручним  

пољопривредним алатом 
h 11.001 3.962.587,20 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта Окопавање ружа m2 5.364 154.697,76 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта Орезивање ружа m2 1.788 110.498,40 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта Загртање ружа m2 1.788 62.615,76 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта Риљање између ружа m2 1.788 77.348,88 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта 

Орезивање и 

проређивање шибља 

старости преко             10 

год  

m2 1.100 83.842,00 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта 

Постављање бусена 

траве у припремљену 

подлогу 

m2 485 145.868,60 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта 
Отресање снега са  

четинара 
kom 360 42.840,00 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта Садни материјал kom 165 59.091,55 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта Садни материјал m2 360 118.169,20 

ЈАН/ДЕЦ 
Ветрозаштитни 

појасеви 

Машинско кошење 

корова и самониклог 

растиња 

m2 208.047 1.993.090,26 

ЈАН/ДЕЦ 
Ветрозаштитни 

појасеви 

Рад радника уз употребу 

моторне тестере 
h 24 16.636,56 

ЈАН/ДЕЦ 
Ветрозаштитни 

појасеви 

Орезивање садница-

припрема за садњу 
kom 2.950 197.650,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Ветрозаштитни 

појасеви 

Закидање изданака и 

избојака 
kom 4.600 317.446,10 

ЈАН/ДЕЦ 
Ветрозаштитни 

појасеви 

Копање јама за садњу 

високе вегетације 

0,8x0,80x0,80 м под 

отезаним  условима у 

тврдој подлози 

kom 7.550 4.312.968,00 
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ПЕРИОД  ЛОКАЦИЈА ОПИС ЈМ КОЛ. 
ИЗНОС                     

БЕЗ ПДВ-А 

ЈАН/ДЕЦ 
Ветрозаштитни 

појасеви 

Садња садница у 

припремљеним јамама 

(дрворедне и 

четинарске) 

kom 7.550 2.567.792,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Ветрозаштитни 

појасеви 
Рад комбија   h 403 789.188,24 

ЈАН/ДЕЦ 
Ветрозаштитни 

појасеви 
Садни материјал kom 7.550 4.804.518,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Парк природе 

Поњавица 

Машинско кошење 

корова и самониклог 

растиња 

m2 474.473 4.545.451,34 

ЈАН/ДЕЦ 
Парк природе 

Поњавица 

Ископ јама за садњу 

високе вегетације 

0,8x0,80x0,80 м под 

отезаним  условима у 

тврдој подлози 

kom 273 157.747,59 

ЈАН/ДЕЦ 
Парк природе 

Поњавица 

Садња садница са 

анкерисањем у 

припремљеним јамама 

(дрворедне и 

четинарске) 

kom 273 93.917,46 

ЈАН/ДЕЦ 
Парк природе 

Поњавица 

Закидање изданака и 

избојака 
kom 273 18.839,73 

ЈАН/ДЕЦ 
Парк природе 

Поњавица 
Заливање садница h 23 8.362,57 

ЈАН/ДЕЦ 
Парк природе 

Поњавица 
Рад тракторске цистерне h 23 36.837,95 

ЈАН/ДЕЦ 
Парк природе 

Поњавица 
Садни материјал kom 273 136.500,00 

ЈАН/ДЕЦ 

Јавне зел. пов. 

насељених 

места 

Машинско кошење 

корова на расутим 

површинама 

m2 14.600 69.204,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Унапређење 

шумског фонда 

Копање јама за садњу 

високе вегетације 

0,8x0,80x0,80 м под 

отезаним  условима у 

тврдој подлози 

kom 45 26.002,35 

ЈАН/ДЕЦ 
Унапређење 

шумског фонда 

Садња садница у 

припремљеним јамама 

(дрворедне и 

четинарске) 

kom 45 15.480,90 

ЈАН/ДЕЦ 
Унапређење 

шумског фонда 
Садни материјал kom 45 206.016,75 
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ПЕРИОД  ЛОКАЦИЈА ОПИС ЈМ КОЛ. 
ИЗНОС                     

БЕЗ ПДВ-А 

ЈАН/ДЕЦ 

Секретаријат за 

заштиту 

животне 

средине  

Сузбијање алергене 

коровске биљке 

Амброзије-машинско 

кошење 

m2 244.138 930.165,78 

ЈАН/ДЕЦ 

Секретаријат за 

заштиту 

животне 

средине  

Сузбијање алергене 

коровске биљке 

Амброзије-сакупљање и 

утовар 

m2 244.138 451.655,30 

ЈАН/ДЕЦ 

Секретаријат за 

заштиту 

животне 

средине -

Заштитни појас 

Топола 

Ископ јама за садњу 

високе вегетације 

0,8x0,80x0,80 м под 

отезаним  условима у 

тврдој подлози 

kom 302 174.504,66 

ЈАН/ДЕЦ 

Секретаријат за 

заштиту 

животне 

средине -

Заштитни појас 

Топола 

Садња садница са 

анкерисањем у 

припремљеним јамама 

(дрворедне и 

четинарске) 

kom 302 103.894,04 

ЈАН/ДЕЦ 

Секретаријат за 

заштиту 

животне 

средине -

Заштитни појас 

Топола 

Закидање изданака и 

избојака 
kom 92 6.348,92 

ЈАН/ДЕЦ 

Секретаријат за 

заштиту 

животне 

средине -

Заштитни појас 

Топола 

Заливање садница h 7 2.545,13 

ЈАН/ДЕЦ 

Секретаријат за 

заштиту 

животне 

средине -

Заштитни појас 

Топола 

Рад тракторске цистерне h 7 11.211,55 

ЈАН/ДЕЦ 

Секретаријат за 

заштиту 

животне 

средине -

Заштитни појас 

Топола 

Садни материјал kom 302 192.180,72 

ЈАН/ДЕЦ Одлуке НО Рад радника тримером h 8 5.545,52 

ЈАН/ДЕЦ Одлуке НО 
Рад радника са ручним  

пољопривредним алатом 
h 24 8.701,44 

ЈАН/ДЕЦ Одлуке НО Рад трактора h 4 5.496,08 

ЈАН/ДЕЦ Трећа лица 

Машинско кошење 

корова са грабуљањем и 

утоваром 

m2 15.210 58.846,70 
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ПЕРИОД  ЛОКАЦИЈА ОПИС ЈМ КОЛ. 
ИЗНОС                     

БЕЗ ПДВ-А 

ЈАН/ДЕЦ Трећа лица Машинско кошење m2 80.000 487.200,00 

ЈАН/ДЕЦ Трећа лица Рад радника тримером h 16 11.091,04 

ЈАН/ДЕЦ Трећа лица 

Копање јама за садњу 

ниских лишћара и 

четинара 0,60х0,60х0,60 

у отежаним условима у 

тврдој подлози 

kom 24 8.448,00 

ЈАН/ДЕЦ Трећа лица 

Садња садница са 

анкерисањем у 

припремљеним јамама 

(дрворедне и 

четинарске) 

kom 24 8.256,48 

ЈАН/ДЕЦ Трећа лица Садни материјал kom 24 11.944,39 

ЈАН/ДЕЦ Трећа лица 

Машинско кошење 

уређених површина које 

се косе више од 6 пута 

годишње, са 

грабуљањем и утоваром 

m2 12.646 44.135,00 

ЈАН/ДЕЦ Трећа лица Рад камиона до 3 тоне h 1 1.987,90 

УКУПНО: 107.782.826,09 

 

 

Сектор одржавања високе вегетације 
 

ПЕРИОД  ЛОКАЦИЈА ОПИС ЈМ КОЛ. 
ИЗНОС                     

БЕЗ ПДВ-А 

ЈАН/ДЕЦ 
Шире подручје 

града 

Рад радника на сеци и 

орезивању стабала уз 

употребу моторне 

тестере 

h 6.445 4.447.984,87 

ЈАН/ДЕЦ 
Шире подручје 

града 

Рад радника на утовару 

дрвне масе 
h 7.821 2.821.949,07 

ЈАН/ДЕЦ 
Шире подручје 

града 
Рад ауто-корпе h 1.601 8.062.732,47 

ЈАН/ДЕЦ 
Шире подручје 

града 
Рад камиона до 3 тоне h 2.405 4.754.033,90 

ЈАН/ДЕЦ 
Шире подручје 

града 
Камион преко 3 тоне h 168 568.974,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Шире подручје 

града 
Рад утоваривача h 40 212.798,00 
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ПЕРИОД  ЛОКАЦИЈА ОПИС ЈМ КОЛ. 
ИЗНОС                     

БЕЗ ПДВ-А 

ЈАН/ДЕЦ 
Шире подручје 

града 

Отресање снега са  

четинара 
kom 200 23.800,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Шире подручје 

града 
Орезивање живице m 11.077 638.921,36 

ЈАН/ДЕЦ 
Шире подручје 

града 

Орезивање и 

проређивање шибља 

старости преко             10 

год  

m2 400 30.488,00 

ЈАН/ДЕЦ 

Секретаријат за 

заштиту 

животне 

средине  

Рад радника на сеци и 

орезивању стабала уз 

употребу моторне 

тестере 

h 12 8.318,28 

ЈАН/ДЕЦ 

Секретаријат за 

заштиту 

животне 

средине  

Рад радника на утовару 

дрвне масе 
h 20 7.271,80 

ЈАН/ДЕЦ 

Секретаријат за 

заштиту 

животне 

средине  

Рад камиона до 3 тоне h 4 7.951,60 

ЈАН/ДЕЦ 

Секретаријат за 

заштиту 

животне 

средине  

Рад ауто-корпе h 3 15.174,99 

ЈАН/ДЕЦ 

Јавне зел. пов. 

насељених 

места 

Рад радника на сеци и 

орезивању стабала уз 

употребу моторне 

тестере 

h 224 155.274,56 

ЈАН/ДЕЦ 

Јавне зел. пов. 

насељених 

места 

Рад радника на утовару 

дрвне масе 
h 24 8.726,16 

ЈАН/ДЕЦ 

Јавне зел. пов. 

насељених 

места 

Рад ауто-корпе h 30 151.749,90 

ЈАН/ДЕЦ 

Јавне зел. пов. 

насељених 

места 

Рад камиона до 3 тоне h 8 15.903,20 

ЈАН/ДЕЦ Одлуке НО 

Рад радника на сеци и 

орезивању стабала уз 

употребу моторне 

тестере 

h 44 30.500,36 

ЈАН/ДЕЦ Одлуке НО Рад ауто-корпе h 13 65.758,29 

ЈАН/ДЕЦ Трећа лица 

Рад радника на сеци и 

орезивању стабала уз 

употребу моторне 

тестере 

h 57,5 39.858,43 

ЈАН/ДЕЦ Трећа лица 
Рад радника на утовару 

дрвне масе 
h 155 56.356,45 
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ПЕРИОД  ЛОКАЦИЈА ОПИС ЈМ КОЛ. 
ИЗНОС                     

БЕЗ ПДВ-А 

ЈАН/ДЕЦ Трећа лица Рад ауто-корпе h 25 126.458,28 

ЈАН/ДЕЦ Трећа лица Рад камиона до 3 тоне h 41 81.503,90 

УКУПНО: 22.332.487,87 

 

Сектор производње 
 

ПЕРИОД  ЛОКАЦИЈА ОПИС ЈМ КОЛ. 
ИЗНОС                     

БЕЗ ПДВ-А 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 

Рад радника са ручним  

пољопривредним алатом 
h 3.135 1.135.780,80 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 
Рад радника тримером h 35 24.261,65 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 

Отресање снега са  

четинара 
kom 2.725 324.275,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 

Копање јама за садњу у 

мекој подлози 

0,80x0,80x0,80 за високу 

вегетацију 

kom 239 66.442,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 

Садња садница у 

припремљеним јамама 

(дрворедне и 

четинарске) 

kom 842 287.270,06 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 

Копање јама за садњу 

шибља у мекој подлози 

0,40x0,40x0,40 

kom 602 41.011,37 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 

Садња шибља у 

припремљене јаме 
kom 627 26.790,12 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 

Копање јама за садњу 

ниских лишћара и 

четинара 0,60х0,60х0,60 

у отежаним условима у 

тврдој подлози 

kom 603 212.256,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 

Копање јама за садњу 

шибља у тврдој, 

угаженој подлози и шуту 

0,40x0,40x0,40 

kom 25 2.884,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 

Орезивање и 

проређивање шибља 

старости преко             10 

год  

m2 30 2.286,60 
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ПЕРИОД  ЛОКАЦИЈА ОПИС ЈМ КОЛ. 
ИЗНОС                     

БЕЗ ПДВ-А 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 

Копање јама за садњу 

ружа 0,30x0,30x0,30 м 
kom 752 31.929,24 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 

Садња ружа у 

припремљене јаме 
kom 519 8.856,20 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 

Рад радника моторном 

тестером 
h 2 1.386,38 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 
Припрема рондела m2 1.810 363.676,10 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 

Припрема терена за 

садњу перена 
m2 100 16.700,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 
Садња сезонског цвећа m2 2.915 588.127,40 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 
Садња  перена m2 235 50.200,50 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 
Окопавање ружа m2 210 6.056,40 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 
Орезивање ружа m2 120 7.416,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 
Загртање ружа m2 120 4.202,40 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 

Окопавање сезонског 

цвећа 
m2 1.780 61.427,80 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 
Заливање  цвећа h 1.513 550.111,67 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 

Вађење прецветалог 

цвећа 
h 31 11.271,29 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 
Сеча прецветалог цвећа  m2 90 1.038,60 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 
Рад тракторске цистерне h 1.513 2.423.296,45 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 
Садни материјал kom 162.584 6.780.393,81 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 

Декоративни материјал и 

реквизити за 

аранжирање 

kom 82 79.817,22 
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ПЕРИОД  ЛОКАЦИЈА ОПИС ЈМ КОЛ. 
ИЗНОС                     

БЕЗ ПДВ-А 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 

Декоративна амбалажа- 

саксије и жардињере 
kom 399 67.134,62 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 
Супстрати и ђубрива kom 235 575.118,16 

ЈАН/ДЕЦ 
Шири центар, 

подручје града 
Супстрати и ђубрива kg 525 241.500,25 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта 

Копање јама за садњу 

шибља у мекој подлози 

0,40x0,40x0,40 

kom 96 6.624,96 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта 

Копање јама за садњу 

ниских лишћара и 

четинара 0,60х0,60х0,60 

у отежаним условима у 

тврдој подлози 

kom 72 25.344,00 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта 
Копање јама за садњу 

ружа 0,30x0,30x0,30 м 
kom 375 16.222,50 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта 

Садња садница у 

припремљеним јамама 

(дрворедне и 

четинарске) 

kom 72 24.769,44 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта 
Садња шибља у 

припремљене јаме 
kom 96 4.152,96 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта 
Садња ружа у 

припремљене јаме 
kom 378 6.539,40 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта 
Рад радника са ручним  

пољопривредним алатом 
h 147 53.296,32 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта Рад тракторске цистерне h 43 68.870,95 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта Заливање  цвећа h 37 13.452,83 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта 
Вађење прецветалог 

цвећа 
h 5 1.817,95 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта Садни материјал  kom 7.091 429.546,04 

ЈАН/ДЕЦ Народна башта Супстрати и ђубрива kom 7 17.500,00 
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ПЕРИОД  ЛОКАЦИЈА ОПИС ЈМ КОЛ. 
ИЗНОС                     

БЕЗ ПДВ-А 

ЈАН/ДЕЦ 
ЈП Урбанизам - 

Дивчибаре 

Рад радника са ручним  

пољопривредним алатом 
h 10 3.625,60 

ЈАН/ДЕЦ 
ЈП Урбанизам - 

Дивчибаре 
Рад комбија   h 8 15.886,72 

ЈАН/ДЕЦ 
ЈП Урбанизам - 

Дивчибаре 
Садни материјал  kom 445 31.570,60 

ЈАН/ДЕЦ Трећа лица Припрема рондела m2 30 6.087,30 

ЈАН/ДЕЦ Трећа лица 

Копање јама за садњу 

ниских лишћара и 

четинара 0,60х0,60х0,60 

у отежаним условима у 

тврдој подлози 

kom 56 19.712,00 

ЈАН/ДЕЦ Трећа лица 

Садња садница у 

припремљеним јамама 

(дрворедне и 

четинарске) 

kom 56 19.265,12 

ЈАН/ДЕЦ Трећа лица Садни материјал  kom 306 76.496,56 

ЈАН/ДЕЦ Трећа лица Супстрати и ђубрива kom 3 7.500,00 

ЈАН/ДЕЦ Трећа лица Супстрати и ђубрива kg 6 5.247,30 

ЈАН/ДЕЦ Трећа лица Супстрати и ђубрива m2 10 3.559,30 

УКУПНО: 14.850.005,94 

 

Технички сектор 
 

ПЕРИОД  ЛОКАЦИЈА ОПИС ЈМ КОЛ. 
ИЗНОС                     

БЕЗ ПДВ-А 

ЈАН/ДЕЦ Центар града Рад камиона до 3 тоне h 136 267.112,00 

ЈАН/ДЕЦ Центар града Рад ауто-корпе h 104 520.173,12 

ЈАН/ДЕЦ Центар града Рад радника h 1.008 694.859,04 

ЈАН/ДЕЦ 
Заштитни појас 

Топола 

Рашчишћавање терена, 

уклањање отпада 
m2 260 806.000,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Парк природе 

Поњавица 

Рашчишћавање терена, 

уклањање отпада 
m2 762 2.362.200,00 

ЈАН/ДЕЦ 
Шире подручје 

града 

Израда и постављање 

парковског мобилијара 
kom 14 337.241,92 

ЈАН/ДЕЦ 
Парк природе 

Поњавица 

Израда и постављање 

инфо табли 
kom 10 96.783,20 

ЈАН/ДЕЦ 
МЗ Омољица-

Јав.зел.површине 

Парковски мобилијар 

(клупе, љуљашке...) 
kom 17 417.656,31 
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ПЕРИОД  ЛОКАЦИЈА ОПИС ЈМ КОЛ. 
ИЗНОС                     

БЕЗ ПДВ-А 

ЈАН/ДЕЦ 
МЗ Долово-

Јав.зел.површине 

Парковски мобилијар 

(клупе, љуљашке...) 
kom 22 485.081,96 

ЈАН/ДЕЦ 
МЗ Јабука-

Јав.зел.површине 

Парковски мобилијар 

(клупе, љуљашке...) 
kom 17 417.656,31 

ЈАН/ДЕЦ 
МЗ Јабука-

Јав.зел.површине 

Материјал за одржавање 

мобилијара и ограда 
m 130 9.230,00 

ЈАН/ДЕЦ 
МЗ Јабука-

Јав.зел.површине 

Материјал за уградњу у 

мобилијар,ограде... 
kg 336 28.560,00 

ЈАН/ДЕЦ 
МЗ Јабука-

Јав.зел.површине 

Рад радника на 

одржавању мобилијара 
h 104 72.091,76 

УКУПНО: 6.514.645,62 

 

 

 

 

      

      

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

      

РЕД.БР. СЕКТОР 
ИЗНОС             

БЕЗ ПДВ-А 

1. СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, 107.782.826,09 

2. СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ВИСОКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ 22.332.487,87 

3. СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ 14.850.005,94 

4. ТЕХНИЧКИ СЕКТОР 6.514.645,62 

УКУПНО 151.479.965,52 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ПАРКОМ 

ПРИРОДЕ „ПОЊАВИЦА“ ЗА 2019.год.  

 

Програм управљања Парком природе „Поњавица“ за 2019.год. израђен је на основу Плана 

управљања ПП "Поњавица" за период од 2014. - 2023.год. (Друштвено водопривредно предузеће 

"Тамиш Дунав" Панчево), у складу са Одлуком о заштити ПП "Поњавица" (Сл.Лист града 

Панчева бр.6/2014) и Решењем о условима заштите природе бр.03-2918/2 од 02.11.2018.год. 

(Покрајински завод за заштиту природе). 

 

 

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, 
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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.  

Чуварска служба ради на издавању дозвола за рекреативни риболов. Закључно са новембром 

месецом  продато је 114 дозвола за рекреативни риболов. У току 2019.год. продато је за 92 

дозволе више него у 2018.години. 

 

Реконструкција моста на Поњавици који води према викенд насељу "Јабуков цвет" започета у 

децембру месецу 2018.год.  завршена је током лета 2019.године.  

 

Финансијска средства утрошена за рад чуварске службе током 2019.год. закључно са 

23.12.2019.год. износе: 3.000.000,00 дин. Учешће ЈКП "Зеленило" Панчево у раду чуварске 

службе износи додатних  800.598,96 дин. 

 

- Спровођење активних и интервентних мера на заштити станишта и врста 

 

Радници ЈКП "Зеленила" Панчево косили су и уклањали орезивањем инванзивну вегетацију 

током целе године на различитим локацијама заштићеног природног подручја. 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: 4.999.996,47дин. 

 

- Селективни излов алохтоних врста 

 

Селективни излов алохтоних врста није вршен у 2019. години.  

 

- Мониторинг рибљег фонда  

  

Мониторинг рибљег фонда спровођен је два пута у току 2019.год. од стране стручњака 

Природно-математичког факултета Департмана за биологију из Новог Сада. Једанпут у 

пролећном периоду, други пут у току јесени. Извештај о мониторингу ради се на сваке три 

године, ангажована институција  испоручиће извештај 2021.године. 

 

Мониторинг пружа  податке о риболовним водама, описе локалитета, податке о саставу рибљег 

фонда, попис рибљих плодишта, дозвољени излов рибе по врстама и количинама рибе, као и 

попис потенцијалних загађивача на риболовној води. 

Риболовно подручје обележено је таблама израђеним у складу са чланом 2.,4. и 5. Правилника о 

начину обележавања рибарског подручја (Сл.Гласник  РС" бр.16/2016). 

ЈКП "Зеленило" Панчево израђује Годишње програме управљања рибарским подручјем у 

заштићеном подручју парка природе "Поњавица" на које сагласност даје Покрајински 

секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Сектор за заштиту и унапређење 

природних добара и биолошке разноврсности. 

За наредну, 2020.год.  ЈКП "Зеленило" је купило 200 ком. Д5 образаца (годишњих дозвола) за 

рекреативни риболов и 10 ком. Д6 образаца (дневних дозвола) за рекреативни риболов. Ове 

обрасце штампа Министарство заштите животне средине.  
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Финансијска средства утрошена за наведене активности: 194.157,69 дин. 

Учешће ЈКП"Зеленило" Панчево у набавци образаца дозвола: 4.074,15 дин. 

 

 

- Порибљавање 

 

Порибљавање је предвиђено Програмом управљања рибарског подручја у заштићеном подручју  

парка природе "Поњавица" за период 2018-2027. год. израђеном од стране Природно- 

математичког факултета Департмана за биологију из Новог Сада. 

 

Прво порибљавање према горе поменутом програму извршено је током пролећа 2019.год.  у два 

наврата, на две локације. Једна локација је између Банатског Брестовца и Омољице а друга у 

Омољици, у близини спортског центра. 

 

Након испитивања структуре заједнице риба риболовних вода Поњавице, на основу података 

добијених мониторингом а поштујући услове добијене од стране Покрајинског завода за заштиту 

природе, извршено је порибљавање са 5 смуђевих гнезда и 100 кг 1+  млађи шарана. 

За потребе смештаја смуђевих гнезда израђена су два велика метална кавеза димензија 1м х 1м 

х1м, обложена жицом. 

 

Рибља млађ набављена је од регистрованог рибњака ДОО "Рибњачарство" Сремска Каменица.  

Порибљавање је обављено у присуству надлежног инспектора Одељења за контролу заштите и 

коришћења природних добара и рибљег фонда Покрајинског секретаријата за урбанизам и 

заштиту животне средине - инспектора Јелене Поповић. 

За потребе презентације важности порибљавања израђени су флајери, рол-ап и други материјал 

који је коришћен у ове сврхе. 

 

Финансијска средства утрошена за наведене активности: 201.500,00 дин. 

 

 

- Пошумљавање 

 

ЈКП "Зеленило" Панчево као управљач Парком природе "Поњавица" обратило се Покрајинском 

заводу за заштиту природе из Новог Сада за пошумљавање парцела у државном власништву које 

смо добили на коришћење без плаћања накнаде у циљу пошумљавања. Решењем о условима 

заштите природе бр.03-756/2 од 18.04.2019.год. пошумљавање је ограничено на следеће парцеле: 

11872, 7251, 7252 КО Омољица и 3172, 3174 КО Банатски Брестовац. У том смислу, према 

условима заштите, склопљени су анекси уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и 

водопривреде за парцеле на којима је дозвољено пошумљавање. 

Такође, садња је дозвољена уз водоток, формирајућу групације стабала аутохтоног дрвећа.  

Из тог разлога, ЈКП "Зеленило" Панчево је извршило припрему терена и садњу садница уз 

водоток Поњавице код спортског центра у Омољици и у близини плаже у Банатском Брестовцу. 

Садња је обављена врстом Fraxinus exscelsior - бели јасен, посађено је 275 ком. садница. Бели 

јасен је аутохтона врста дрвета која добро подноси висок ниво подземних вода у земљишту. 

 

 

Финансијска средства утрошена за пошумљавање: 1.499.965,84 дин 

 

 

- Чишћење терена од нагомиланог отпада 
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На подручју катастарских општина, Омољица и Банатски Брестовац, на парцелама у државном 

власништву а које су унутар заштићеног подручја, очишћене су уз употребу механизације, 

локације на којима су се налазиле мање дивље депоније са лагерованим биолошким, 

грађевинским и другим отпадним материјалом. 

 

Финансијска средства утрошена за наведене активности: 1.595.880,00 дин. 

 

 

 ЕДУКАЦИЈА КОРИСНИКА ПРОСТОРА И УКЉУЧИВАЊЕ ЊИХОВИХ АКТИВНОСТИ НА 

ОЧУВАЊУ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ 

 

 

3. Организација едукативне радионице  "Мала школа ихтиологије" 

 

За потребе организације ове едукативне радионице припремљен је штампани едукативни 

материјал који је подељен деци учесницима Мале школе ихтиологије. Током 2020.год. планиране 

су активности на презентацији парка природе деци из Омољице и Банатског Брестовца којом 

приликом ће им бити уручени календари и остали промотивни материјал. 

 

 

 

- Организација едукативне радионице "Велика школе ихтиологије" 

 

Велика Школа ихтиологије организована је током септембра месеца 2019.год. Предавање је 

одржано у МЗ Банатски Брестовац од стране професора и асистената Природно-математичког 

факултета департмана за Биологију, Универзитета у Новом саду  у присуству рибочувара.  

На предавању су приказани резулатати истраживања везани за рибљи фонд Поњавице, 

презентоване су активности на њеној заштити и мерама унапређења рибљег фонда. 

За потребе одржавања ових предавања и едукације корисника парка природе израђен је 

штампани материјал. 

 

 

- Штампање едукативне брошуре 

 

Пратећи материјал у виду едукативних брошура је припремљен и одштампан. Примерци овог 

материјала осим учесницима школа ихтиологије биће подељен и корисницима дозвола за 

рекреативни риболов током 2020.год. 

 

 

Финансијска средства утрошена за едукативне активности, организовање радионица и штампање 

материјала: 508.500,00 дин. 

 

 

 

Укупна средства утрошена за реализацију Годишњег програма управљања парком природе 

„Поњавица“ за 2019.год. износе 12.000.000,00 дин. 

Износ од  804.673,11 дин. представља учешће ЈКП "Зеленило" Панчево колико је било потребно 

за рад чуварске службе до краја 2019.год. и обрасце дозвола за рекреативни риболов. 
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РЈ ПИЈАЦА 

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА – ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

Продајни капацитети и искоришћеност по структури услуга 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ВРСТА ПИЈАЧНЕ 

УСЛУГЕ 

БРОЈ ПРОДАЈНИХ 

МЕСТА 

ПРОЦЕНАТ 

ИСКОРИШЋЕНОСТИ 

1 Робна тезга 120 85,83% 

2 Воће - затворена тезга 186 78,49% 

3 

Кавез за продају 

пољопривредних 

производа 

14 63,57% 

4 

Витрина за продају 

млечних и месних 

производа 

54 48,15% 

5 
Поврће - пола 

затворене тезге 
170 88,43% 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ВРСТА ПИЈАЧНЕ 

УСЛУГЕ 

БРОЈ ПРОДАЈНИХ 

МЕСТА 

ПРОЦЕНАТ 

ИСКОРИШЋЕНОСТИ 

6 
Поврће - пола 

отворене тезге 
124 80,65% 

7 

Кавез за продају 

пластичне и дрвене 

галантерије 

7 71,43% 

8 Воће - отворена тезга 66 55,05% 

9 Тесла - отворена тезга 31 91,40% 

10 Цвеће - затворена тезга 30 96,67% 

11 

Бокс за продају 

пољопривредних 

производа 

35 80,19% 

12 Магацин у боксу 26 100,00% 

13 Котеж - отворена тезга 17 52,94% 

14 
Стрелиште - затворена 

тезга 
9 11,11% 
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15 Тесла - затворена тезга 6 100,00% 

16 
Котеж - затворена 

тезга 
6 72,22% 

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 59,92% 

2 Продајно место са тезгом 236 62,64% 

3 Кавези 6 61,82% 

4 Пијачни простор 39 62,44% 

5 Магацински простор 96 40,36% 

 

Пословни простор за издавање  

Локали у власништву ЈКП Зеленило Панчево 72 локала 

Јавни тоалет 2 локала  

Проценат наплате закупа пословног простора на робној пијаци - Аеродром износи 95% у односу 

на максимални капацитет. 

 

УКУПНА РЕАЛИЗАЦИЈА У РАДНОЈ ЈЕДИНИЦИ ПИЈАЦЕ 

 

Укупни приходи Радне јединице  Пијаце  од закупа продајних места и тезги, закупа пословног 

простора, накнаде за коришћење пијачног простора и лицитације за продајна места за период 

01.01. –31.12.2019  износи. 247.990.285,98 дин.           

  

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 250.151,69 1.361.760,08   233.319,00 1.845.230,77 

Феб. 294.023,75 1.537.445,38     1.831.469,13 

Март 456.210,70 1.774.423,00 2.167,50   2.232.801,20 

Април 482.756,16  1.524.718,51      2.007.474,00 

Мај  579.226,93  1.580.702,74     2.159.929,67 

Јун  601.741,57  1.877.817,07     2.479.558,64 

Јул 683.954,82  1.714.028,00      2.352.982,82 

Аугуст  601.605,98  1.654.515,00     2.256.120,98 

Септ.  677.206,51  1.853.966,00     2,531,202.51 

Окт. 706.009,43  1.757.958,00      2.463.967,43 

Нов.  583.973,42 1.569.914,00      2.153.887,42 

Дец. 447.705,09   1.729.640,00     2.177.345,09 

УКУПНО : 6.319.566,05 19.936.917,78 2.167,50 233.319,00 26.491.970,33 

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 492.188,13 633.474,37 1.125.662,50 

Феб. 517.855,04 634.237,33 1.152.092,37 

Март 546.645,46 654.622,33 1.201.267,79 

Април 546.645,46  677.594,38 1.224.239,84 

Мај 546.645,46  677.594,38 1.224.239,84 

Јун 546.645,46 677.594,38 1.224.239,84 

Јул 536.020,26  679.003,71 1.215.023,97 

Аугуст 536.020,26  679.003,71 1.215.023,97 

Септ. 536.020,26  678.731,17 1.214.751,43 

Окт.                        536.020,26 681.456,61 1.217.476,87 

Нов.       536.020,26 664.361,29 1.200.381,55 

Дец. 536.020,26 662.487,55 1.198.507,81 

Укупно:  6.412.746,57 8.000.161,21 14.412.907,78 

 

РОБНА ПИЈАЦА - АЕРОДРОМ 

 

I Приходи од закупа тезги и лицитација тезги на пијаци Аеродром 
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Месец 

Приход од 

наплате 

продајних 

места 

Приход од 

лицитације 

Приход од 

закупа тезги 

из претходне 

године 

Укупно 

Јануар 12.646.413,07 33.587,13 3.452.612,28 16.132.612,48 

Феб. 13.684.522,08 184.349,20   13.868.871,28 

Март 12.596.729,34     12.596.729,34 

Април 14.078.958,39      14.078.958,39 

Мај  13.006.785,59     13.006.785,59 

Јун  16.545.180,34   16.578.126,58 

Јул 14.294.091,00 66.689,87    14.360.780,87 

Аугуст 13.707.688,00      13.707.688,00 

Септ. 12.224.892,00  33.344,93    12.258.236,93 

Окт. 13.912.480,00  66.689,86    13.979.169,86 

Нов. 14.062.708,00  299.670,91    14.362.378,91 

Дец. 11.358.765,94  66.689,86    11.425.455,80 

УКУПНО : 162.119.213,75 783.968,00 3.452.612,28 166.355.794,03 

 

 

 

 

II Приходи од закупа пословног простора на пијаци - Аеродром 

 

Месец 
Приход од наплате закупа 

пословног простора  

Јануар 3.374.914,22 

Феб. 3.301.774,31 

Март 3.391.216,79 

Април 3.401.817,32  

Мај 3.401.817,32  

Јун 3.401.817,32  

Јул 3.382.860,72  

Аугуст 3.382.860,72  

Септ. 3.412.367,42  

Окт. 3.342.652,68  

Нов. 3.424.604,00  

Дец. 3.510.911,02  

Укупно:  40.729.613,84  
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Укупан приход од закупа тезги, наплате дневне пијачарине и лицитације за продајна места 

у Радној јединици Пијаце : 

 

Месец 

Приход са  Приход са  

УКУПНО Зелене пијаце 
Робне пијаце 

„Аеродром“  

  

Јануар 1.845.230,77      16.132.612,48      17.977.843,25 

Феб. 1.831.469,13      13.868.871,28      15.700.340,41 

Март 2.232.801,20      12.596.729,34      14.829.530,54 

Април 2.007.474,67      14.078.958,39      16.086.433,06 

Мај 2.159.929,67      13.006.785,59      15.166.715,26  

Јун 2.479.558,64      16.578.126,58      19.057.685,22 

Јул 2.352.982,82      14.360.780,87      16.713.763,69 

Аугуст 2.256.120,98      13.707.688,00      15.963.808,98 

Септ. 2.531.202,51      12.258.236,93      14.789.439,44 

Окт. 2.463.967,43      13.979.169,86      0,00  

Нов. 2.153.887,42      14.362.378,91      0,00  

Дец. 2.177.345,09      11.425.455,80      0,00  

Укупно: 26.491.970,33      166.355.794,03      192.847.764,36 

 

 

 

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

за коришћење  

 

Месец 

 

Приход са Приход са  

УКУПНО Зелене пијаце 
Робне пијаце 

„Аеродром“ 

  

Јануар 2.970.893,27 19.507.526,70      22.478.419,97  

Феб. 2.983.561,50 17.170.645,59      20.154.207,09  

Март 3.434.068,99  15.987.946,13      19.422.015,12  

Април 3.231.714,51 17.480.775,71      20.712.490,22  

Мај 3.384.169,51  16.408.602,91      19.792.772,42  

Јун 3.703.798,48  19.979.943,90      23.683.742,38  

Јул 3.568.006,79  17.743.641,59      21.311.648,38  

Аугуст 3.471.144,95 17.090.548,72      20.561.693,67  

Септ. 3.745.953,94  15.670.604,35      19.416.558,29  

Окт. 3.681.444,30  17.321.822,54      21.003.266,84  

Нов. 3.354.268,97  17.786.982,91      21.141.251,88  

Дец. 3.375.852,90  14.936.366,82      18.312.219,72  

Укупно: 40.904.878,11  207.085.407,87  247.990.285,98  
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ПРИКАЗ УКУПНИХ ПРИХОДА У РАДНОЈ ЈЕДИНИЦИ ПИЈАЦЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.- 

31.12.2019. године 

 

Пијаца Приходи  

Зелена 

пијаца 
40.904.878,11      

Робна пијаца 

’’Аеродром’’ 
207.085.407,87     

Укупно 247.990.285,98      
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РАДНА ЈЕДИНИЦА ГРОБЉА 

 

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 71.2 хектара. 

То су следећа гробља : 

 

1. Ново гробље 

2. Старо православно гробље 

3. Католичко гробље 

4. Евангелистичко - реформаторско гробље 

5. Војловачко гробље 

 

                 Редовна делатност РЈ“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. 

РЈ“Гробља“ има сталну дежурну службу са теренском екипом која стоји на располагању 

грађанима, ПУ–у и Суду 24 сата.     

У 2019.години имали смо Велике зимске, Летње (Духовске), Михољске и Митровске (затворене) 

задушнице са великом посећеношћу грађана. 

У 2019.години  обављено је 965 сахрана, из чега произилази да је просечна дневна смртност 

износила 2,67 умрлих лица, што нам указује да је стопа морталитета у овој години већа него у 

предходној години (у 2018.години је било 932 сахрана, где је просечна дневна смртност била 

2,55 умрла лица). 

Извршено је 5 ексхумације по налогу Градске санитарне инспекције.  

Обављено је 34 судских излазака на територији Града Панчева, Општина Ковачице и Алибунара. 

Обављено је 15 сахрана медицинског отпада Опште Болнице Панчево. 

 

Извештај извршених сахрана по месецима у 2019. години. 

 

Укупно извршених сахрана у 2019. години је:  965 

 
Гробље Јан Феб Март Апри

л 

Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец 

Православно 13 22 18 15 19 9 13 17 23 17 12 23 

Католичко 12 8 8 4 9 9 9 9 6 3 9 7 

Котеж 8 4 8 10 8 6 10 9 5 8 4 8 

Ново 42 48 47 43 35 44 47 33 40 36 52 41 

Војловица 10 11 8 2 6 5 3 6 4 8 4 5 

Јеврејско 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО 85 93 89 74 77 73 82 74 78 72  81 87 
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Извештај продатих опрема по месецима у 2019. години. 

Укупно продатих опрема у 2019 години је: Σ= 644   или  66,74 %  

Месец  Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец 

УКУПНО 67 58 61 48 48 49 51 58 54 43 53 54 

ПРОЦЕНАТ 

% 
78,82 62,3 69 64,86 62,33 67,1 62,2 78,3 69,2 59,7 65,43 60,92 

 

Извештај коришћења хладњаче по месецима у 2019. години 

Укупно коришћење хладњаче за 2019 год. је: Σ= 626 

Месец Јан Феб Март Април Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Укупно 

УКУПНО 17 69 76 60 55 65 60 40 47 38 46 53 626 

 

Извештај урађених бетонских оквира и стаза по месецима у првих 9 (девет) месеци у 2019 

години. 

Укупно урађених оквира и стаза у 2019 год је: Σ= 631 do 27.12.2019 

У 2018.години укупно урађених оквира и стаза је  534 . 

 

Месец Јан Феб Март Април Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Укупно 

УКУПНО 17 69 76 60 55 65 60 40 47 53 49 40 631 

 

У  2019. години извршено је по 9 кошења  на свим гробљима у Панчеву. 

У 2019. пословној години, реализација од продаје погребне опреме износи 39.203.429,00. 

Остварени приход од извршених погребних услуга износи 37.362.577,00 

Укупан приход износи 76.566.006,00 динара.  
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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 01.01.2019. – 31.12.2019. године укупни приходи већи у 

номиналном износу за 15.780 хиљаде динара (3,2431%) у односу на период од 01.01.2018. – 

31.12.2018. године. Такође, укупни расходи су у 2019. години већи од укупнох расхода у 2018. 

години за  15.781 хиљаде динара (3,2461%). 
 

Економски показатељи 
П е р и о д 31.12.2019. 31.12.2018. Индекс 

Индикатори 
економичности 

Укупни приходи 502.343 486.563 103,2432 

Укупни расходи 501.921 486.140 103,2462 

Индикатор 100,0840 100,0870  

 
 Економски показатељи 

П е р и о д 31.12.2019. 31.12.2018. 

Индикатор 

рентабилности  

(Конто 60+61) 

Пословни добитак 422 423 

Приходод реализације 

производа  и услуга 256.473 232.691  

Стопа пословног 

добитка 0,1645 0,4950 

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 31.12.2019. 31.12.2018. Индекс 

 Нето добитак 38 15 253,33 

Стопа 

добитка(губитка) 

Нето губитак 0 0 0 

Приход од реализације 

производа и услуга 502.343 486.563 103,2432 

Стопа: 0,0075% 0,0031%  

Нето добитак-(губитак) / Приход од реализације производа и услуга  х 100 = Стопа нето добитка(губитка) 
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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  2019. години за 0,7305 % у односу на 2018. 

годину. 
      Обртна имовина у 2019. години смањења  је у односу на 2018. годину за 2,0093%, номинално 

то износи 2.035 хиљаде динара 
    Дугорочне  и   краткорочне  обавезе у 2019.  години смањене су у односу на 2018. годину  за  

30.9715 %, номинално то износи 18.014 хиљада динара. 
    Предузеће све своје краткорочне обавезе финансира из обртне имовине. 
 

Економски показатељи 
П е р и о д 31.12.2019. 31.12.2018. индеx 

Индикатор 

ликвидности 

Обртна имовина 

(АОП 0043) 99.240 101.275 97,9906 

Дугорочне.и 

краткорочне 

обавезе          
(АОП 0432+0442) 

40.149 58.163 69,0284 

Стопа опште 

ликвидности 2,4717 1,7412  

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 0,9093 динара готовине у 2019. години,   

односно са  0,7666 динара  у 2018. години. Готовина је у текућој пословној години мања за 

номинални износ од 8.079 хиљаде динара у односу на претходну годину (18,1193%), а 

краткорочне обавезе су мање за номинални износ од 18.014 хиљаде динара (30,9716%) 
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Економски показатељи 
П е р и о д 31.12.2019. 31.12.2018. Индех 

Индикатор 

ликвидности 
Готовина  

(АОП 0068) 36.509 44.588 81,8807 

Рацио новчане 

ликвидности 

Краткорочне 

обавезе (АОП 0442) 40.149 58.163 69,0284 

Коефицијент 0,9093 0,7666  
Готовина /Краткорочне обавезе 

Реални индикатор финансирања 
Економски показатељи 

П е р и о д 31.12.2019. 31.12.2018. Индех 

Реални индикатор 

финансирања 

Сопствени 

капитал 
 (АОП 0401) 

177.355 177.331 100,0135 

Сопствени капитал 

/Стална имовина 

Стална имовина 

(АОП 0002) 146.717 161.294 90,9624 

Индикатор 1,2088 1,0994  

                                 Сопствени капитал / Стална имовина     
Овај индикатор указује да је стална имовина финансирана из сопствених извора за 120,88 % у   

2019. години,  односно 109,94  % у 2018. 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 2019. години ЈКП“Зеленило“ Панчево је спровело рационализацију и пет запослена радника 

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 2019. годину 

 

4. УПОРЕДНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА У 2019. 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 

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   
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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, Закон о максималном 

броју запослених у јавном сектору, пословодство Предузећа је извршило уштеде у укупној маси 

средстава за исплату зарада у номиналном износу од 20.715.285 динара у односу на планирану 

масу средстава за 2019. годину, а узимајући у обзир значајан број радника који је напустио 

Предузеће,  што у  проценту реализоване масе за исплату зарада у односу на планирану масу за 

2019. годину износи 91, %. 

 

Прилог 8. – Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 

2019. годину 

Прилог 9. – Реално исплаћена  маса за зараде, број запослених и просечна зарада по 

месецима за 2019. годину 

Прилог  10. – Рекапитулација планираних и исплаћених зарада за 2019. годину 
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