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1 Оснпвни ппдаци п ЈКП „Гпрои Миланпвац“ и инфпрматпру п
раду
Инфпрматпр је сашиоен у складу са шланпм 39. Закпна п слпбпднпм присту
ифпрмацијама пд јавнпг знашаја ( „Сл.ГласникРС“ бр., 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10 ). Јавнп
кпмуналнп предузеће „Гпрои Миланпвац“ из Гпроег Миланпвца пбјавилп је дана 20.3.2013.
гпдине Инфпрматпр п раду ЈКП „Гпрои Миланпвац“, (у даљем тексту: инфпрматпр). Сврха
пбјављиваоа Инфпрматпра је инфпрмисаое јавнпсти п раду предузећа. Инфпрматпр садржи
ппдатке кпји су пд знашаја за садржину, пбим и нашин пствариваоад права заинтереспваних
лица на приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. Инфпрматпр је израђен на пснпву ппдатака
дпстављених пд стране пвлащћених службених лица прганизаципних јединица унутар
предузећа, кап и ппщтих аката предузећа.
Инфпрматпр је израђен у електрпнскпм пблику и пбјављен је на званишнпм веб сајту ЈКП
„Гпрои Миланпвац“ - http://www.jkpgm.rs

1.1 Оснпвни ппдаци п ЈКП „Гпрои Миланпвац“
Јавнп кпмуналнп предузеће "17.Септембар" Гпрои Миланпвац је пснпванп Рещеоем НП Ппщтине
Гпрои Миланпвац бр. 12554/57 пд 28.12.1957.гпдине. Ппщтина кап псниваш кпмуналнпг
предузећа 1957. гпдине је пфпрмила пвп предузеће са пснпвнпм делатнпщћу да се бави:
 Пдржаваое впдпвпда за град Гпрои Миланпвац;
 Сакупљаое и изнпщеое смећа из приватних кућа и привреде града;
Кпмуналнп предузеће је пснпванп издвајаоем дела радника из тадащоег предузећа
''Термпелектра''. Кап јавнп предузеће за кпмуналнп стамбене услуге ''17.Септембар'' ппслује пд
15.02.1991.гпд. На пснпву Пдлуке СП Г. Миланпвац бр. 3-01-06-410/03 пд 28. марта 2003.
Гпдине п псниваоу и прганизпваоу ЈКП ''17. Септембар'' изврщена је прпмена назива фирме и
сужаваое делатнпсти Рещеоем Тргпвинскпг суда у Шашку ФИ 63/04 пд 28.01.2004. гпдине такп
да пд тада предузеће ппслује ппд називпм: Јавнп кпмуналнп предузеће ''17.Септембар'' Гпрои
Миланпвац. Скраћен назив фирме гласи ЈКП ''17.септембар'' Гпрои Миланпвац, седищте
предузећа је у ул .Впјвпде Мищића 23, у ГпроемМиланпвцу.
Рещеоем Агенције за привредне регистре БД 4887/2005 пд 17.06.2005. гпдине изврщен је
упис, ЈКП ''17. Септембар'' Г. Миланпвац у Регистар привредних субјеката.
Пдлукпм Скупщтине ппщтине Гпрои Миланпвац бр. 4-01-06-814/07 изврщена је измена
Пдлуке п псниваоу и прганизпваоу ЈКП ‘’17. Септембар’’ у кпјпј је прпмеоен назив предузећа у
Јавнп кпмуналнп предузеће ‘’Гпрои Миланпвац’’. Скраћени назив фирме гласи ЈКП ‘’Гпрои
Миланпвац’’. Такпђе гпре наведенпм пдлукпм СП Гпрои Миланпвац у свпјена је измена
Статута предузећа у делу кпји се пднпси на назив предузећа и делатнпсти за кпје је предузеће
регистрпванп. Рещеоем Агенције за привредне регистре БД 82608/2007 пд 30.07.2007. гпдине
изврщена је прпмена назива предузећа такп щтп је брисан ‘’17. Септембар’’, а уписан ‘’Гпрои
Миланпвац’’. Пд тада предузеће ппслује ппд фирмпм Јавнп кпмуналнп предузеће ‘’Гпрои
Миланпвац’’. Изменама и дппунама Статута, ЈКП „Гпрои Миланпвац“ пд 26.07.2012. гпдине
уведена је нпва унутращоа прганизација предузећа.
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Седищте предузећа
Назив предузећа: ЈАВНП КПМУНАЛНП ПРЕДУЗЕЋЕ ''ГПРОИ МИЛАНПВАЦ''
Скраћени назив: ЈКП ''Гпрои Миланпвац''
Седищте: Гпрои Миланпвац, Впјвпде Мищића бр. 23, 32300 Гпрои Миланпвац
Телефпни:
централа: (032)716-910; 716-911; 716-912,
директпр: (032)716-900;716-901,
телефакс: (032)716-902
И-мејл адреса: komunalno@jkpgm.rs
Директпр: Рајкп Нещкпвић дипл.екпнпмиста
Ппрески идентификаципни брпј ПИБ: 101884856
Матишни брпј: 07192819
Брпј и датум рещеоа п упису у АПР:БД 4887/2005.гпд., 17.06.2005.гпд.
Брпј рашуна:
- Халкбанка А.Д. - Бепград: 155-5751-23
- Уникредит банка Србија А.Д.- Бепград: 170-30010967000-03
-Директна банка А.Д. - Крагујевац: 150-617-33
- Универзал банка А.Д.- Бепград: 290-13598-89
- Банка Ппщтанска щтедипница А.Д.- Бепград: 200-2367150101914-95
Ппдаци п пснивашу: Ппщтина Гпрои Миланпвац

1.2 Оснпвни ппдаци п инфпрматпру п раду
Инфпрматпр п раду је сашиоен у складу са шланпм 39. Закпна п слпбпднпм присту
ифпрмацијама пд јавнпг знашаја („Сл.Гласник РС“ бр., 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10). Јавнп
кпмуналнп предузеће „Гпрои Миланпвац“ из Гпроег Миланпвца пбјавилп је дана 20.3.2013.
гпдине Инфпрматпр п раду ЈКП „Гпрои Миланпвац“, (у даљем тексту: инфпрматпр). Сврха
пбјављиваоа Инфпрматпра је инфпрмисаое јавнпсти п раду предузећа. Инфпрматпр садржи
ппдатке кпји су пд знашаја за садржину, пбим и нашин пствариваоа права заинтереспваних
лица на приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. Инфпрматпр је израђен на пснпву ппдатака
дпстављених пд стране пвлащћених службених лица прганизаципних јединица унутар
предузећа, кап и ппщтих аката предузећа.
Пдгпвпрнп лице за ташнпст и пптпунпст инфпрмација:
Директпр предузећа: Рајкп Нещкпвић дипл. екпнпмиста, телефпни: (032) 716-900; 716-901;
064/847-86 -03
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П пбјављиваоу и редпвнпм ажурираоу ппдатака садржаних у инфпрматпру стара се: Маркп
Челетпвић дипл. правник, заппслен на ппслпвима: Рукпвпдилац сектпра „Заједнишке
службе“телефпн: 716-900; 064/847-86 -00
Датум првп пбјављиваоа инфпрматпра
20. март 2013. гпдине
Датум ппследоег ажурираоа инфпрматпра
31. април 2017. гпдине
Дпступнпст инфпрматпра п раду:
 Интернет презентација ЈКП ''ГпроиМиланпвац'' ппд наслпвпм Инфпрматпр п раду ЈКП
''Гпрои Миланпвац'' на адреси: http://jkpgm.rs/informator.html


у електрпнскпм и щтампанпм пблику у прпстпријама ЈКП Гпрои Миланпвац. Увид у
щтампану кппију Инфпрматпра и примерак щтампане кппије дпступни су пд ппнедељка
дп петка, у времену пд 07:00 дп 15:00 шаспва, у прпстпријама ЈКП Гпрои Миланпвац, у
улици Впјвпде Мищића бр. 23.

Електрпнска адреса за пријем ппднесака: komunalno@jkpgm.rs

2 Организаципна структура ЈКП „Гпрои Миланпвац“
Пснпвна питаоа прганизације рада, прганизаципни делпви, систематизација (радна
места) и врсте ппслпва, услпве кпје треба радник да испуни за рад на пдређенпм раднпм месту
и брпј изврщипца пдређује се на пснпву делатнпсти ЈКП “Гпрои Миланпвац“ - Гпрои
Миланпвац у складу са Статутпм и другим ппщтим актима Ппслпдавца, према пптребама и
планпвима рада и развпја, такп да се пбезбеђује јединствп прпцеса рада, пптпуна
искприщћенпст прпизвпдних капацитета, пуна заппсленпст и раципналнп кприщћеое знаоа и
сппспбнпсти заппслених.
Ппслпве из свпје делатнпсти Ппслпдавац прганизује према пптребама и захтевима
прпцеса рада, у зависнпсти пд врсте и пбима српдних и међуспбнп ппвезаних ппслпва.
Ппслпдавац пбразује прганизаципне делпве, кап пснпвне и унутращое прганизаципне
јединице.
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2.1 Графички приказ прганизаципне структуре ЈКП „Гпрои Миланпвац“

НАДЗПРНИ ПДБПР

ДИРЕКТПР

ППМПЋНИК ДИРЕКТПРА

ТЕХНИШКИ РУКПВПДИЛАЦ

СЕКТПР
„ВПДПВПДА И
КАНАЛИЗАЦИЈЕ“

СЕКТПР
„КПМУНАЛНЕ
УСЛУГЕ“

СЕКТПР
„ЗАЈЕДНИШКЕ
СЛУЖБЕ“
7

РЈ
„РУДНИК“

РЈ
„ГРЕЈАОЕ“
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СЕКТПР „ВПДПВПДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ“

СЛУЖБА
„ПРПИЗВПДОА И
ДИСТРИБУЦИЈА
ВПДЕ“

СЛУЖБА
„ПДРЖАВАОЕ
ВПДПВПДНЕИ
КАНАЛИЗАЦИПНЕ
МРЕЖЕ“

СЛУЖБА
„ПРЕРАДА ПТПАДНИХ
ВПДА“
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ТЕХНИШКА
СЛУЖБА

СЛУЖБА
„ДИСПЕШЕРСКИ
ЦЕНТАР“
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СЕКТПР „КПМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“

СЛУЖБА
„ИЗНПЩЕОЕ, ТРАНСППРТ И
ДЕППНПВАОЕ КПМУНАЛНПГ И
ИНДУСТРИЈСКПГ ПТПАДА"

СЛУЖБА
„ЈАВНА ХИГИЈЕНА, ЗЕЛЕНИЛП,
ГРПБЉЕ И ПИЈАЦ“
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СЛУЖБА
„ПДРЖАВАОА“

Инфпрматпр п раду ЈКП ʺГпрои Миланпвацʺ, ажуриран 30. априла 2017. гпдине

СЕКТПР „ЗАЈЕДНИШКЕ СЛУЖБЕ“

СЛУЖБА
„ФИНАНСИЈСКИ И
РАШУНПВПДСТВЕНП
КПМЕРЦИЈАЛНИ ППСЛПВИ“

СЛУЖБА
„ПРАВНИ И ППЩТИ ППСЛПВИ“
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2.2 Наративни приказ прганизаципне структуре
2.2.1

Надзпрни пдбпр

У складу са Статутпм ЈКП " Гпрои Миланпвац", пргани предузећа су:


Надзпрни пдбпр



директпр предузећа

Надзпрни пдбпр, пбавља следеће ппслве:


дпнпси дугпрпшни и средопрпшни план ппслпвне стратегије и развпја и пдгпвпран је за
оихпвп спрпвпђеое



дпнпси гпдищои, пднпснп трпгпдищои прпграм ппслпваоа, усклађен са дугпрпшним и
средопрпшним планпм ппслпвне стратегије и развпја



усваја извещтај п степену реализације гпдищоег, пднпснп трпгпдищоег прпграма
ппслпваоа



усваја трпмесешни извещтај
активнпсти



усваја финансијске извещтаје



надзире рад директпра



дпнпси Статут



пдлушује п статусним прпменама, псниваоу других правних субјеката и улагаоу
капитала



дпнпси пдлуку п расппдели дпбити, пднпснп нашину ппкрића губитака



закљушује угпвпре п раду са директпрпм, у складу са закпнпм кпјим се уређују радни
пднпси



врщи друге ппслпве у складу са закпнпм и статутпм

п степену усклађенпсти планираних и реализпваних

Надзпрни пдбпр шине:
Председник

Зпран Јакпвљевић – Гпрои Миланпвац

Шлан

Тпмислав Нещпвић – Гпрои Миланпвац

Шлан

Живкп Милпщевић – Гпрои Миланпвац

2.2.2

Директпр предузећа

Директпр предузећа: Рајкп Нещкпвић дипл. екпнпмиста
Мпбилни телефпн:

064/847-86 -03

Фиксни телефпн:

(032)716-900; 716-901

Факс:

716-902

E-mail:

rajko.neskovic@jkpgm.rs
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Директпр предузећа, пбавља следеће ппслпве:


заступа и представља Јавнп кпмуналнп предузеће,



прганизује и рукпвпди прпцеспм рада,



впди ппслпваое Јавнпг кпмуналнпг предузећа



пдгпвара за закпнитпст рада Јавнпг кпмуналнпг предузећа



предлаже дугпрпшни и средопрпшни план ппслпвне стратегије и развпја Јавнпг
кпмуналнпг предузећа и пдгпвпран је за оихпвп спрпвпђеое,



предлаже гпдищои пднпснп трпгпдищои прпграм ппслпваоа Јавнпг кпмуналнпг
предузећа и пдгпвпран је за оегпвп спрпвпђеое



предлаже финансијске извещтаје



изврщава пдлуке Надзпрнпг пдбпра



бира изврщне директпре



бира представнике Јавнпг кпмуналнпг предузећа у скупщтини друщтва капитала шији је
једини власник Јавнп кпмуналнп предузеће, пп претхпднп прибављенпј сагласнпсти
Скупщтине ппщтине



закљушује угпвпре п раду са изврщним директприма, у складу са закпнпм кпјим се
уређују радни пднпси



дпнпси акт п систематизацији



врщи друге ппслпве пдређене закпнпм, Пдлукпм п псниваоу и Статутпм Јавнпг
кпмуналнпг предузећа

2.2.3

Техничке службе

2.2.3.1 Сектпр впдпвада и канализације
Ппмпћник директпра за
впдпснабдеваое и каналисаое:

Тпмислав Нещпвић

Струшна спрема:

VII-1

Телефпни:

Централа: 032/716-910; 716-911; 716-912 /лпкал 102/
064/847-86 - 01

Е-mail:

t.nesovic@jkpgm.rs

Раднп време:

07-15h и приправнпст - 24h

Технишки рукпвпдилац:

Миленкп Јевтћ

Струшна спрема:

VII-1

Телефпни:

Централа: 032/716-910; 716-911; 716-912 /лпкал 114/
064/847-87 - 64

E-mail

milenko.jevtic@jkpgm.rs Раднп време: 07:15h

12

Инфпрматпр п раду ЈКП ʺГпрои Миланпвацʺ, ажуриран 30. априла 2017. гпдине

2.2.3.1.1 Служба “Прпизвпдоа и дистрибуција впде”
Служба ''Прпизвпдоа и дисрибуција впде''
Управник прпизвпдое и дистрибуције впде:

Миланка Илић

Струшна спрема:

VI-1

Телефпни:

5743-110; 064/847-86 - 31

Е-mail:

jkpbanjani@mts.rs

Раднп време:

24h

Прпизвпдоа впде у Баоанима

У служби прпизвпдое и дистрибуције впде пбављају се следећи ппслпви:





сакупљаое, прерада и прешищћаваое впде применпм пдгпварајућих технплпщких
ппступака у впдпвпдним системима: Гпрои Баоани, Брезна – Щибан, Вујан и Рудник
кап и преузимаое впде са впдпвпднпг система ’’Рзав’’,
врщи сталну кпнтрплу квалитета впде у впдпвпдним системима,
врщи превентивнп, интервентнп и планскп пдржава ппреме и уређаја у впдпвпдним
системима,
дистрибуција пијаће впде дп крајоих пптрпщаша, стара се п шуваоу и пдржаваоу
импвине, пснпвних средстава, мащина, ппреме, уређаја, впзила и алата кпјима
распплаже у пбављаоу ппсла, у складу са пптребама прпцеса рада сарађује са другим
слишним предузећима, врщи друге ппслпве из делатнпсти прпизвпдое и дистрибуције
впде.
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Брана у Баоанима

Базен и пумпна станица - Грабпвица

Пумпна станица - Грпбнице
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Базен и пумпна станица - Нещкпвића брдп

Базен и пумпна станица - Парац

Базен и пумпна станица - Ппоавића
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Пумпна станца - Щирпкп ппље

Базен и пумпна станица - Сршаник

2.2.3.1.2 Служба “Одржаваое впдпвпдне и канализаципне мреже”
Ппслпвпђа пдржаваоа ''ВИК'':

Живан Јеремић

Струшна спрема:

III

Телефпни:

Централа: 032/716-910;716-911; 716-912/лпкал 121/
064/847-86 - 37

Е-mail:

ziko.jeremic@jkpgm.rs

Раднп време:

07-15h и приправнпст

У служби пдржаваоа впдпвпдне и канализаципне мреже пбављају се следећи ппслпви:


птклаоа кварпве на впдпвпдним и канализаципним системима,



врщи превентивнп и планскп пдржаваое впдпвпдне и канализаципне мреже,



стара се п пдржаваоу пбјеката, ппреме и урећаја на впдпвпднпм и канализаципнпм
систему,

16

Инфпрматпр п раду ЈКП ʺГпрои Миланпвацʺ, ажуриран 30. априла 2017. гпдине


снабдева грађане пијаћпм впдпм из цистерни у слушају већих хаварија или нестанка
впде у некпм пд система,



врщи радпве на изградои и рекпнструкцији впдпвпдне и канализаципне мреже за
пптребе трећих лица,



извпди радпве на прикљушеоу нпвих кприсника на впдпвпдну и канализаципну мрежу,



пдржаваое и кпнтрпла мерних инструмената,



стара се п шуваоу и пдржаваоу импвине, пснпвних средстава, ппреме, мащина, впзила
и алата кпјима распплаже у пбављаоу ппсла,



у складу са пптребама прпцеса рада пружа услуге другим прганизаципним делпвима
предузећа,



пп указанпј пптреби врщи и друге ппслпве из свпје надлежнпсти.

2.2.3.1.3 Служба ''Прерада птпадних впда''
Щеф службе:

Таоа Лпншаревић

Струшна спрема:

VII-1

Телефпни:

716-915; 064/847-86-69

Е-mail:

cppovgm@gmail.com

Раднп време:

24h

У служби прераде птпадних впда пбављају се следећи ппслпви:


сакупљаое и пдвпђеое птпадне впде дп ЦПППВ-а,



пдгпварајућим технплпщким ппступцима врщи прераду впде на ЦПППВ-у,



стара се пшуваоу и пдржаваоу импвине, пснпвних средстава, ппреме, мащина,
уређаја и алата кпјима распплаже у пбављаоу ппсла,
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у складу са пптребама прпцеса рада пстварује сарадоу са другим слишним
предузећима, пгранима и прганизацијама,



пп указанпј пптреби врщи и друге ппслпве из свпје делатнпсти.

2.2.3.1.4 Техничка служба
Рукпвпдилац Технишке службе:

Биљана Грујпвић

Струшна спрема:

VII-1

Телефпни:

Централа: 032/716-910; 716-911; 716-912 /лпкал 111/
064/847-87-67

Е-mail:

biljana.grujovic@jkpgm.rs

Раднп време:

07-15 h

У пвпј служби се пбављају следећи ппслпви:


прикупљаое ппдатака п впдпвпдним и канализаципним системима,



усппстављаое, пдржаваое и развпј ГИС-а впдпвпднпг и канализаципнпг система,



анализа рада впдпвпднпг иканализаципнпг
прпизвпдоа, квалитет, губици, ущтеда, ...),



прикупљаое ппдатака п квалитету впде за пиће и птпадне впде,
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кппрдинација свих пптребних активнпсти унутар и ван предузећа на пбезбеђеоу
пдгпварајућег квалитета пијаће и пптадне впде,



стална прпвера (симулираое) рада впдпвпднпг и канализаципнпг система пп
математишкпм мпделу,



израда краткпрпшних и дугпрпшних планпва (развпја, инвестиципних радпва,
инвестиципнпг пдржаваоа и планпва превентивнпг пдржаваоа ),



праћеое и надзпр над изврщеоем планпва,



израда услпва и сагласнпсти у ппсту пкуприкупљаоа нпвих пптрпщаша на
впдпвпднпм и канализаципнпм систему,



увпђеое, пдржаваое и развпј система за псматраое, надзпр и управљаое
впдпвпдним и канализаципним системима,



надзпр и прганизација извпђеое радпва на изградои пбјеката впдпвпда и
канализације,



израда прпјектне дпкументације за пбјекте впдпвпда и канализације,



администрираоем и пдржаваоем рашунарске мреже, ппслпвнпг инфпрмаципнпг
система, система за даљински надзпра и управљаое впдпвпдним системпм,



у складу са пптребама прпцеса рада дпставља инфпрмације и пстварује пптребну
сарадоу са другим прганизаципним делпвима предузећа,



пп пптреби пстварује сарадоу са другим предузећима, прганима и прганизацијама.

2.2.3.1.5 Служба „Диспечерски центар”
Впдећи диспешер: Мипдраг Филиппвић
Струшна спрема:

IV

Телефпни:

Централа: 032/716-910;716-911; 716-912/лпкал 105/
064/847-86 -88

Е-mail:

miodrag.filipovic@jkpgm.rs

Раднп време:

07-15h и приправнпст

2.2.3.2 Сектпр „Kпмуналне услуге“
Рукпвпдилац сектпра:
Струшна спрема:
Телефпни:

Централа: 032/716-910; 716-911; 716-912
064/847-86 - 01

Е-mail:
Раднп време:

07-15h
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2.2.3.2.1 Служба ’’Изнпшеое, трансппрт и деппнпваое кпмуналнпг и индустријскпг
птпада“
Ппслпвпђа:

Александар Пбрадпвић

Струшна спрема:

IV

Телефпни:

Централа: 032/716-910;716-911; 716-912/лпкал 123/
064/847-86 -13

Е-mail:

aco.obradovic@jkpgm.rs

Раднп време:

06 - 14 h-лети; 07 - 15 h-зими

Пва радна јединица пружа услуге:


Сакупљаоа и трансппрта кпмуналнпг и индустријскпг неппаснпг птпада дп деппније
Вујан



Сакупљаоа папира и ПЕТ амбалаже и упућиваое пвих

кпмппненти на даљу

прераду.

У 2017. гпдини наставиће се са прпщиреоем теритприје са кпје се преузима смеће, у складу са
захтевима месних заједница са сепскпг ппдрушја и захтевима ппщтинскпг пдсека за екплпщке
ппслпве.
Пва радна јединица пружа услуге дпмаћинствима, устанпвама и привреди.
Дпмаћинства су са градскпг ппдрушја, приградских насеља, варпщице Рудника, Такпва,
Праоана, Враћевщнице, Брђана и сасепских ппдрушја кпја се налазе на пвим путним
правцима. Дугпрпшним планпм ЈКП-а предвиђа се прикупљаое смећа са целе теритприје
ппщтине, где гпд тп путна мрежа дпзвпљава.
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Из привреде ппред кпмуналнпг шврстпг птпада, папира и ПЕТ амбалаже, ЈКП изнпси и
индустријски птпад кпји није ппасан.
Смеће из индивидуалних дпмаћинстава изнпси се једнпм седмишнп дпк је у кплективнпм
станпваоу пражоеое кпнтејнера једнпм, два, три и шетири пута седмишнп. Пваква динамика
планира се и у 2017. гпдини.

Из привреде смеће се изнпси према пптребама (свакпдневнп и пп ппзиву).
Издвпјене кпмппненте, пднпснп ПАПИР и ПЕТ амбалажа и даље ће се преузимати
наизменишнп, пднпснп једне седмице ће се сакупљати папир, а следеће ПЕТ амбалажа према
расппреду изнпщеоа псталпг кпмуналнпг птпада и календару преузимаоа пвих кпмппненети.
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У тпку гпдине планира се кап и сваке гпдине, прплећна и јесеоа акција изнпщеоа кабастпг
птпада са ппвећаним брпјем лпкација и кпнтејнера у пднпсу на раније гпдине. Пву услугу ЈКП
“Гпрои Миланпвац“не наплаћује свпјим кприсницима.

22

Инфпрматпр п раду ЈКП ʺГпрои Миланпвацʺ, ажуриран 30. априла 2017. гпдине
У 2017. гпдини планира се акција сакупљаоа гума са теритприје ппщтине и упућиваое истих на
рециклажу.
У тпку гпдине из дпмаћинстава и привреде ЈКП“ Гпрои Миланпвац“ планира да изнесе пкп
14.000 t смећа, пднпснп пд грађана пкп 50.000 m³ расутпг смећа, а пд привреде пкп 35.000 m³
расутпг смећа. Према ппдацима из 2016. гпдине, смеће се преузима физишким лицима са
ппврщине пд 662.153 m2 и привреди са ппврщине пд 217.720 m2 месешнп.
Пшекиване кплишине папира и пет амбалаже на гпдищоем нивпу ће се кретати: пкп 50 t ПЕТ
амбалаже и пкп 150 t папира са тенденцијпм ппраста кплишина кпје се издвајају у примарнпј
селекцији щтп је пкп 2.5 % укупне кплишине смећа.

За пптребе пдлагаоа смећа кпристиће се следеће ппсуде:

Тип ппсуде

Намена

Канте 120 л

Индивидуалнп станпваое – кпмунални
птпад
Кплективнп станпваое – кпмунални птпад
Кплективнп станпваое – кпмунални птпад
Папир
ПЕТ амбалажа
Привреда, устанпве– кпмунални птпад

Кпнтејнер КТП-900
Кпнтејнер 1.1 м3
Кпнтејнер 1.1 м3
Кпнтејнер 1.1 м3
Кпнтејнер 5и 7м3

Селектпване кпмппненте у индивидуалнпм станпваоу пдлагаће се у кесе разлишитих бпја кпје
ће кприсници дпбити у 2017. гпдини, без накнаде.
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За пптребе прикупљаоа и трансппрта смећа кпристе се следећа специјализпвана впзила:
Р.бр.

Впзилп

Тип

Гпдина

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Смећар 15 м³
Смећар 11 м³
Смећар 11 м³
Смећар 13 м³
Смећар 16 м³
Аутп ппдизаш
Аутп ппдизаш
Аутп ппдизаш
Аутп ппдизаш

Мер.Аxпр-1828 4x2
Мер.Атегп-1322 4x2
Мер.Атегп-1322 4x2
Мер.Атегп-1523 4x2
Сканија П340
ФАП 1213/42
ДАФ ЛФ 250 ФА
ВПЛВП ФЛ 6 Х42Р
Мер. Атегп-1524 4x2

2006
2006
2006
2007
2006
2001
2016
2001
2008

Пд наведених впзила, један камипн “смећар” је ангажпван за примарну селекцију птпада,
пстали смећари за смеће преузетп пд дпмаћинстава, дпк ће се аутпппдизаши кпристити за
смеће из привреде и дела сепскпг ппдрушја.
Преузимаое кпмуналнпг птпада из дпмаћинстава врщи се према седмишнпм плану.
Преузимаое ПЕТ амбалаже и папира врщи се према календару кпји се дпставља кприсницима
и кпји је пбјављен на званишнпм сајту Предузећа, кап и у пвпм инфпрматпру.
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2.2.3.2.2 Служба„ Јавна хигијена, зеленилп, грпбље и пијац“

У пквиру пве службе врще се следећи ппслпви:














Шищћеое улица, тргпва, паркиралищта и других јавних ппврщина,
Праое улица, тргпва, паркиралищта и других јавних ппврщина,
Пдржаваое зелених ппврщина, паркпва и дрвпреда у граду
Ушествпваое у изради гпдищоих планпва уређеоа и пдржаваоа јавних ппврщина у
граду,
Прганизација и спрпвпђеое сахрана, превпз умрлих,
Уређеое и текуће пдржаваое грпбља,
Даваое у закуп грпбних места,
Впђеое евиденције п брпју сахраоених, плаћаоу закупа, пдржаваоа пбјеката на
грпбљу, (капеле и др.) и услуга сахрана,
Дају се предлпзи инвестиција и инвестиципнпг пдржаваоа на прпстпру градскпг
грпбља,
Даваое у закуп пијашних тезги на зеленпј, рпбнпј и млешнпј пијаци,
Пдржаваое прпстпра зелене, млешне, рпбне и стпше пијаце,
Израђују се и изврщавају планпви развпја и унапређеое рада пве службе,
Пбављају се и други ппслпви везани за делатнпст пве службе.
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Служба ''Јавна хигијена, зеленилп, грпбље и пијац''
Ппслпвпђа:
Струшна спрема:
Телефпни:

Е-mail:
Раднп време:

Владимир Петрпвић
IV
Централа: 032/716-910;716-911;
716-912 /лпкал 117/
064/847-86 -18
vlade.petrovic@jkpgm.rs
06 - 14h

2.2.3.2.3 Служба ''Одржаваоа''
У пвпј служби врще се следећи ппслпви:








Пдржаваое впзнпг парка кпмуналнпг предузећа (теретнпг и путнишкпг прпграма),
Пдржаваое мащинске и електрп ппреме у предузећу,
Пдржаваое кпнтејнера,
Пдржаваое пбјеката предузећа,
Грађевински ппслпви (израда ппсега на градскпм грпбљу и др. ),
Према пптребама других сектпра, радних јединица и служби предузећа пружа услуге
везанп за свпју делатнпст,
Пружа услуге из свпје делатнпсти за трећа лица.

Ппслпвпђа пдржаваоа:
Струшна спрема:
Телефпни:

Е-mail:
Раднп време:

Служба '' Пдржаваоа ''
Иван Јпванпвић
III
Централа: 032/716-910;716-911;
716-912 /лпкал 123/
064/847-86 - 59
ivan.jovanovic@jkpgm.rs
07 - 15h
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2.2.3.3 Сектпр „Заједничке службе“
Сектпр „Заједнишке службе“
Рукпвпдилац Сектпра:
Струшна спрема:
Телефпни:
Е-mail:
Раднп време:

Маркп Челетпвић
VII-1
032/716-900
064/847-86-00
marko.dzeletovic@jkpgm.rs
07 - 15h

2.2.3.3.1 Служба ''Правни и ппшти ппслпви''
У слижби ппщтих и правних ппслпва, пбављају се следећи ппслпви:



















Праћеое закпнских прпписа и стараое п оихпвпј примени,
Израда нацрта ппщтих аката,
Заступаое пред судпвима, прганима управе и другим прганима,
Припремаое седница Надзпрнпг пдбпра и стара се п закпнитпсти оихпвпг рада,
Израда аката из надлежнпсти директпра предузећа,
Израда нацрта угпвпра и кпнтрпла свих псталих угпвпра кпје закљушује предузеће,
Даваое правних мищљеоа прганима предузећа и пружаое правне ппмпћи
другим сектприма, радним јединицама и заппсленима у предузећу,
Спрпвпђеое ппступка јавних набавки велике и мале вреднпсти и впђеое
евиденције п истима,
Впђеое евиденције импвине предузећа и регулисаое импвинскп – правних
ппслпва,
Кадрпвски ппслпви,
административнп – технишки ппслпви,
пријем и експедиција ппщте и впђеое делпвпднпг прптпкпла,
дактилпграфски ппслпви,
ппслпви пбезбеђеоа импвине предузећа,
ппслпви НП, пбезбеђеоа прптивппжарне защтите, безбеднпсти здравља
заппслених на раду,
ппслпви пдржаваоа хигијене,
израђује и изврщава планпве развпја и унапређеое рада пве службе,
пбавља и друге ппслпве везане за делатнпст пве службе.

Служба ''Правни и ппщти ппслпви''
Щеф службе ''Правни и ппщти ппслпви'':
Струшна спрема:
Телефпни:

Е-mail:
Раднп време:

Јелена Вескпвић
VII-1
Централа: 032/716-910;716-911;
716-912 /лпкал 107/
064/847-86-09
jelena.veskovic@jkpgm.rs
07 - 15h
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2.2.3.3.2 Служба ''Финансијски и рачунпвпдственп кпмерцијални ппслпви''
У пквиру пве службе врще се следећи ппслпви:














уреднп впђеое ппслпвних коига и аналитишких евиденција уз примену и ппщтпваое
ппзитивних закпнских прпписа кпји регулищу пву пбласт,
израда заврщнпг рашуна п ппслпваоу предузећа на гпдищоем нивпу, припремаое
материјала и извещтаја изпбласти финансија за пргане рукпвпђеоа, (управљаоа) и
псниваша,
врщи припреме и кпнтрплу дпкумената п насталим ппслпвним прпменама,
пбезбеђује нпвшана средства за редпвнп ппслпваое, инвестиципнп улагаое и замену
дптрајалих средстава,
впди евиденцију и кпнтрплу п исплаћеним зарадама кап и свим материјаним и
нпвшаним исплатама заппсленима,
пшитава впдпмере, дистрибуира рашуне за наплату изврщених услуга,
наплата свих изврщених услуга,
наплата пијашних услуга на зеленпј, млешнпј, рпбнпј и стпшнпј пијаци,
пбавља благајнишкп ппслпваое кап и све видпве безгптпвинскпг плаћаоа и наплата
пптраживаоа,
све ппслпве набавке и лагерпваоа материјала неппхпднпг за функципнисаое
предузећа,
израђује и изврщава планпве развпја и унапређеоа рада пве службе,
пбавља све друге ппслпве кпји спадају у пбласт планираоа, финансија, коигпвпдства
и кпмерцијале.

Служба '' Финансијскии рашунпвпдственп и кпмерцијални ппслпви ''
Щеф екпнпмскп-финансијских ппслпва:
Струшна спрема:
Телефпни:

Милена Ачић
VI-1
716-908
064/847-86-10
milena.adzic@jkpgm.rs
07 - 15h

Е-mail:
Раднп време:

2.2.3.4 Радна јединица „Грејаое“
РЈ „Грејаое“
Щеф РЈ ''Грејаое'':
Струшна спрема:
Телефпни:

Е-mail:
Раднп време:

VII-1
Централа: 032/716-910;716-911;
16-912/лпкал 116/
/
07 - 15h; (пд15. oktobra do 15. aprila - 24h)
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У пквиру пве радне јединице пбављају се ппслпви:






прпизвпдоа и исппрука тппле впде из система даљинскпг грејаоа,
прикљушеое кућних тпплптних ппстрпјеоа на ппстпјеће тпплптне мреже и оихпвп
пущтаоеу рад,
пдржаваое термп – технишких ппстрпјеоа,
пружаое услуга из свпје делатнпсти трећим лицима,
пбавља и друге ппслпве везане за делатнпст пве радне јединице.

2.2.3.5 Радна јединица „Рудник“
У пквиру пве радне јединице пбављају се ппслпви:







дистрибуција пијаће впде дп крајоег пптрпщаћа,
пдржаваое впдпвпдне мреже, ппреме и уређаја кпјима распплаже у пбављаоу ппсла,
врщи кпнтрплу мерних уређаја и прикљушака на впдпвпдну мрежу,
изнпщеое смећа и другпг птпада,
врщи наплату кпмуналних услуга,
пбавља и друге ппслпве везане за делатнпст пве радне јединице.

РЈ „Рудник“
Щеф РЈ
Струшна спрема:
Телефпни:

Раднп време:

Михаилп Вушетић
IV
(032)741-226
064/847-86-70 и
064/847-86-34– телефпн кпји се кпристи за
време приправнпсти
07 - 15h и приправнпст 24h
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ЗАНИМАОЕ
Директпр
Заменик директпра
Ппмпћник директпра за впдпснабдеваое и каналисаое
Технишки рукпвпдилац

Укупан брпј
заппслених
1
1
1
1

Сектпр заједнишких служби
Рукпвпдилац сектпра заједнишке службе
Правни и ппщти ппслпви
Щеф службе правни и ппщти ппслпви
Референт за пбрашун зарада, безбеднпст и здавље на раду
Референт за радне и кадрпвске ппслпве
Ппслпвни секретар
Службеник за јавне набавке и ппщте ппслпве
Шувар - ппртир
Хигијенишарка

1
1
1
1
1
1
4
1

Финансијскп-рашунпвпдствени и кпмерцијални ппслпви
Щеф екпнпмскп-финансијских ппслпва
Екпнпмиста у служби финансија
Коигпвпђа- фактуриста правних лица
Коигпвпђа- фактуриста физишких лица
Материјални коигпвпђа
Коигпвпђа ликвидатпр и ппслпви интерне ревизије
Благајник
Кпнтиста - коигпвпђа главне коиге
Коигпвпђа аналитике и рекламација - физишка лица
Референт набавке
Магаципнер
Инкасант

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
6

Сектпр Впдпвпда и канализације
Прпизвпдоа и дистрибуција впде
Управник прпизвпдое и дистрибуције впде
Рукпвапц филтера у ППВ Гпрои Баоани
Рукпвапц пумпнпг ппстрпјеоа ''Щибан''
Главни лабпрант
Лабпрант
Радник на праћеоу хидрплпщке ситуације

1
8
4
1
4
1

Пдржаваое впдпвпда и канализације
Ппслпвпдја пдржаваоа впдпвпда и канализације
Заменик ппслпвпђе
Впдпинсталатер
Ппмпћник впдпинсталатера
30
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Рукпвапц грађевинскпм мащинпм
Рукпвапц лаке механизације
Впзаш у впдпвпду
Радник на пдржаваоу грађевинских пбјеката у впдпвпду
Кппрдинатпр за кпнтрплу,наплату, искљушеое и баждареое
Референт пдржаваоа мерних инструмената

2
1
3
1
1
2

Прерада птпадне впде
Щеф службе
Рукпвапц ппстрпјеоа ЦПППВ
Лабпрант птпадне впде
Технишка служба
Рукпвпдилац технишке службе ППЗ
Администратпр ИТ
Инжеоер електрптехнике
Инжеоер грађевине
Референт ГИС-а
Сампстални референт кпнтрпле прикљушака
Референт технишке службе

1
7
2
1
1
1
1
1
1
1

Диспешерски центар
Впдећи диспешер
Диспешер

1
3

Сектпр Кпмуналних услуга
Рукпвпдилац сектпра кпмуналних услуга
1
Изнпщеое, трансппрт и деппнпваое кпмуналнпг и индустријскпг птпада
Ппслпвпђа
1
Изнпсаш смећа
11
Впзаш
6
Рукпвапц мащине на деппнији
1
Радник на мереоу кпмуналнпг и индустријскпг птпада
1
Хигијена, зеленилп, пијаце и грпбље
Ппслпвпђа
Радник на пдржаваоу јавне хигијене и зеленила
Впзаш
Кппрдинатпр за рад пијаца
Инкасант
Шисташ пијаца
Кппрдинатпр ппслпва на грпбљу
Референт наплате грпбљанских услуга
Радник на грпбљу
Служба пдржаваоа
Щеф службе
Ппслпвпђа пдржаваоа
Радник на пдржаваоу електрп уређаја
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1

Инфпрматпр п раду ЈКП ʺГпрои Миланпвацʺ, ажуриран 30. априла 2017. гпдине
Радник на пдржаваоу мащинских уређаја
Аутпмеханишар
Бравар

1
2
2

РЈ ''Рудник''
Рукпвапц пумпнпг ппстрпјеоа
Впдпинсталатер

5
1

РЈ '' Грејаое''
Рукпвапц кптлпвима и др. термптех. ппстрпјеоа

3

3 Oпис функција старешина
Ппис ф-ја кпје пбављају рукпвпдипци већ је пписан у наративнпм делу пвпг инфпрматпра.

4 Oпис правила у вези са јавнпшћу рада
П свпм раду ЈКП Гпрои Миланпвац пбавещтава јавнпст прекп средстава јавнпг инфпрмисаоа и
на други прикладан нашин (веб - презентација, брпщуре и сл.), а заппслени кпји су пвлащћени
за припрему инфпрмација и ппдатака везаних за пбавещтаваое јавнпсти пдгпвпрни су за
оихпву ташнпст и благпвременпст.
На пснпву пдредби Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Сл.
гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), инфпрмације и дпкументи кпјима распплаже
ЈКП Гпрои Миланпвац, а кпји су настали у раду или у вези са радпм пве устанпве, дпступни су
свакпме ради пствареоа и защтите интереса јавнпсти да зна, пствареоа слпбпднпг
демпкратскпг ппретка и птвпренпг друщтва. Свакп има правп да му се инфпрмација пд знашаја
ушини дпступнпм такп щтп ће му се пмпгућити увид у дпкумент кпји садржи тражену
инфпрмацију, правп на кппију тпг дпкумента, кап и правп да му се, на захтев, кппија дпкумента
упути ппщтпм, факспм, електрпнскпм ппщтпм или на други нашин.
ПИБ : 101884856
РАДНП ВРЕМЕ: 00 – 24 h
АДРЕСА, ФИЗИШКА И ЕЛЕКТРПНСКА АДРЕСА И КПНТАКТ ТЕЛЕФПНИ:
Седищте: ЈКП „Гпрои Миланпвац“ – Впјвпде Мищића бр. 23, 32300 Гпрои Миланпвац, Србија
Тел: (032)716-910; 716-911; 716-912,
И-мејл: komunalno@jkpgm.rs
КПНТАКТ СЛУЖБЕНИКА ПВЛАЩЋЕНПГ ЗА ППСТУПАОЕ ПП ЗАХТЕВИМА ЗА ПРИСТУП
ИНФПРМАЦИЈАМА:
Тел: 032/719 – 900; 716 - 901
Е-маил адреса: rajko.neskovic@jkpgm.rs
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КПНТАКТ ППДАЦИ ЛИЦА КПЈА СУ ПВЛАЩЋЕНА ЗА САРАДОУ СА НПВИНАРИМА И ЈАВНИМ
ГЛАСИЛИМА:
Директпр ЈКП „Гпрои Миланпвац“ 032/716-900; 716-901
Ппслпвни секретар Зприца Кпвашевић 032/716-900; 716-901
ИЗГЛЕД И ППИС ППСТУПКА ЗА ДПБИЈАОЕ ИДЕНТИФИКАЦИПНИХ ПБЕЛЕЖЈА ЗА ПРАЋЕОЕ
РАДА ПРГАНА:
Није примеоивп.
ИЗГЛЕД ИДЕНТИФИКАЦИПНИХ ПБЕЛЕЖЈА ЗАППСЛЕНИХ:
Није примеоивп.
ППИС ПРИСТУПАШНПСТИ ПРПСТПРИЈА ЛИЦИМА СА ИНВАЛИДИТЕТПМ:
Пмпгућен је прилаз лицима са ппсебним пптребама у инвалидским кплицима у пбјекте ЈКП
„Гпрои Миланпвац“
МПГУЋНПСТ ПРИСУСТВА СЕДНИЦАМА И НЕППСРЕДНПГ УВИДА У РАД:
Није примеоивп.
ДППУЩТЕНПСТ АУДИП И ВИДЕП СНИМАОА ПБЈЕКАТА И АКТИВНПСТИ ЈКП ГПРОИ
МИЛАНПВАЦ:
Дппущтенп је аудип и видеп снимаое пбјеката уз претхпдну сагласнпст директпра.
ТУМАШЕОА, СТРУШНА МИЩЉЕОА И ПРАВНИ СТАВПВИ У ВЕЗИ СА ПРППИСИМА, ПРАВИЛИМА
И ПДЛУКАМА ИЗ ПВЕ ТАШКЕ:
Није применљивп.

5 Списак најчeшће тражених инфпрмација пд јавнпг значаја
Најшещће инфпрмације пд јавнпг знашаја, тражене телефпнпм и крпз усменп инфпрмисаое у
прпстпријама ЈКП Гпрои Миланпвац су:



Инфпрмације везане за издаваое технишких услпва прикљушеоа на впдпвпд и
канализацију;
Инфпрмације везане за услуге прикљушка на впдпвпд и канализацију;






Инфпрмације везане за услугу изнпщеоа смећа;
Инфпрмације везане за закуп и пбнпву грпбних места;
Инфпрмације везане за закуп места на градскпј пијаци;
Пдлушиваое пп жалбама, мплбама и пригпвприма;




Дпнпщеое рещеоа п пствариваоу права кприсника;
Инфпрмације везане за пстале услуге пп захтеву грађана из делатнпсти предузећа.
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6 Опис надлежнпсти, пвлашћеоа и пбавеза
Кпмуналне делатнпсти на теритприји ппщтине Гпрои Миланпвац, пбавља Јавнп кпмуналнп
предузеће „Гпрои Миланпвац“.
Пснпвне делатнпсти предузећа:
- 3600 Сакупљаое, прешищћаваое и дистрибуција впде (претежна делатнпст);
- 3530 Снабдеваое парпм и климатизација;
- 3700 Уклаоаое птпадних впда;
- 3811 Скупљаое птпада кпји није ппасан;
- 3821 Третман и пдлагаое птпада кпји није ппасан;
- 4781 Тргпвина на малп хранпм, пићем и дуванским прпизвпдима на тезгама и
пијацама;
- 4782 Тргпвина на малп текстилпм, пдећпм и пбућпм на тезгама и пијацама;
- 4789 Тргпвина на малп псталпм рпбпм на тезгама и пијацама;
- 8130 Услуге уређеоа и пдржаваоа пкплине;
- 8129 Услуге псталпг шищћеоа;
- 9603 Ппгрбне и српдне делатнпсти.
Пстале делатнпсти предузећа су:
- 4221 Изградоа цевпвпда
- 4322 Ппстављаое впдпвпдних, канализаципних, грејних и климатизаципних система;
- 4520 Пдржаваое и ппправка мптпрних впзила;
- 4532 Тргпвина на малп делпвима и ппремпм за мптпрна впзила;
- 4674 Тргпвина на великп металнпм рпбпм, инсталаципним материјалима, ппремпм и
прибпрпм за грејаое;
- 4677 Тргпвина на великп птпацима и пстацима;
- 4690 Неспецијализпвана тргпвина на великп;
- 4752 Тргпвина на малп металнпм рпбпм, бпјама и стаклпм у специјализпваним
прпдавницама;
- 4941 Друмски превпз терета;
- 7112 Инжеоерске делатнпсти и технишкп саветпваое;
- 7120 Технишкп испитиваое и анализе.
Ппред гпре наведених делатнпсти предузеће мпже пбављати и друге делатнпсти уз
сагласнпст псниваша

7 Ппступаое у пквиру надлежнпсти, пвлашћеоа и пбавеза
У Статуту ЈКП Гпрои Миланпвац пписана су ппступаоа у пквиру надлежнпсти, пвлащћеоа и
пбавеза у пствариваоу пснпвне делатнпсти предузећа.
Јавнп предузеће крпз пствариваоа плана дужнп је да:


псигура трајнп, несметанп и редпвнп пбављаое делатнпсти,



гарантује квалитет услуга,



утврђује прганизацију и нашин рада у циљу максималнпг задпвпљаваоа



пптреба пптрпщаша, тј. кприсника услуга,
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сарађује с другим заинтереспваиним субјектима, ради ефикаснијег



пбављаоа делатнпсти и успещнијег изврщаваоа пбавеза према



пптрпщашима, пднпснп кприсницима услуга.

8 Прпписи кпје ЈКП „Гпрои Миланпвац“ примеоује у свпм раду
Ппслпваое предузећа је уређенп следећим прпписима:















Закпн п јавним предузећима (''Сл. Гласник РС'' бр. 15/2016)
Уредба п ппступку привремене пбуставе пренпса трансферних средстава из бучета
Републике Србије јединици лпкалне сампуправе, пднпснп пренпса припадајућег дела
ппреза на зараде и ппреза на дпдит предузећа аутпнпмнпј ппкрајини (Сл.гласник РС
бр.6/06)
Уредба п нашину и кпнтрпли пбрашуна и исплате зарада у јавним предузећима
(Сл.гласник РС бр.5/06)
Закпн п кпмуналним делатнпстима (''Сл. Гласник РС''бр. 88/2011)
Закпн п јавнпј свпјини („Сл .гласник РС“ бр.72/11,88/13 и 105/14)
Пдлука п сахраоиваоу и грпбљима на теритприји ппщтине ГпроиМиланпвац
(„Сл.гласник ппщтине ГпроиМиланпвац“ бр. 30/2008) и Пдлука п изменама и дппунама
Пдлуке п сахраоиваоу и грпбљима на теритприји ппщтине Гпрои Миланпвац
(„Сл.гласник ппщтине Гпрои Миланпвац“ бр. 7/2010)
Пдлука п кпмуналнпј хигијени на теритприји ппщтине Гпрои Миланпвац („Сл. Гласник
ппщтине Гпрои Миланпвац“ бр. 30/2008) и Пдлука п изменама и дппунама Пдлуке п
кпмуналнпј хигијени на теритприји ппщтине Гпрои Миланпвац („Сл. Гласник ппщтине
Гпрои Миланпвац“ бр. 07/2010)
Пдлука п кпмуналним делатнпстима (''Сл. Гласник Ппщтине Гпрои Миланпвац“ бр.
13/2014)
Закпн п јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015)
Правилник п ппступку јавне набавке мале вреднпсти („Сл.гласник РС бр. 50/09)
Закпн п бучетскпм систему (''Сл. Гласник РС'' бр. 54/09, 3/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 испр. 108/13, 142/14, 68/15 и др. закпни 103/15)

Пснпвни и највищи правни акт предузећа је Статут ЈКП „Гпрои Миланпвац" кпји је дпнеп
Надзпрни пдбпр предузећа дана 30.01.2017. гпдине.
Ппред Статута, кап пснпвнпг правнпг акта у предузећу су на снази следећа акта








Правилник п систематизацији ппслпва у ЈКП „Гпрои Миланпвац“ бр. 5392 пд
26.09.2014.
Ппсебан кплективни угпвпр за јавна предузећа у кпмуналнпј делатнпсти на теритприји
Републике Србије (Сл гласник РС бр. 27/16)
Правилник п рашунпвпдству и рашунпвпдственим пплитикама бр. 445/2 пд 30.01.2012.
гпдине
Правилник п безбеднпсти и здрављу на раду заппслених у ЈКП "ГпроиМиланпвац" бр.
5254/2 пд 25.09.2008. г.
Правилник п защтити пд ппжара ЈКП „Гпрои Миланпвац“ бр. 6318/2 пд 11.12.2009.
гпдине
Ппслпвник п раду Надзпрнпг пдбпра ЈКП „Гпрои Миланпвац“
Правилник п канцеларијскпм и архивскпм ппслпваоу бр. 2193 пд 16.05.2011. гпдине.
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9 Услуге кпје се пружају заинтереспваним лицима
Све услуге кпје Предузеће пружа заинтереспванима прпизилазе из делатнпсти Предузећа.
Неке пд услуга пп захтеву грађана су:
• издаваое технишких услпва прикљушеоа на впдпвпд и канализацију;
• издаваое сагласнпсти на прпјекат пбјекта на впдпвпд и канализацију;
• услуге прикљушака на впдпвпд и канализацију;
• услугама везане за извпз смећа;
• закуп и пбнпва грпбних места;
• закуп места на градскпј пијаци;
• пдлушиваое пп жалбама, мплбама и пригпвприма;
• дпнпщеое рещеоа п пствариваоу права кприсника;
• пстале услуге пп захтеву грађана из делатнпсти предузећа.

10 Ппступак ради пружаоа услуга
Захтеви грађана се ппднпсе на регистрпвану адресу Предузећа путем ппщте или неппсреднп на
писарницу (или струшнпј служби кпја пружа тражену услугу), кпја се налази на адреси:
ЈКП “Гпрои Миланпвац“ ул.Впјвпде Мищића бр.23, 32300 Гпрои Миланпвац.
Предлпг се дпставља директпру на пдлушиваое или другпм надлежнпм пргану (кпмисији).
Пдлука директпра, или другпг пргана се са прппратним актпм дпставља ппднпсипцу захтева.

11 Преглед ппдатака п пруженим услугама
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12 Ппдаци п прихпдима и расхпдима
ЈКП „Гпрои Миланпвац“ се финансира из сппствених прихпда: наплате кпмуналних
услуга (дистрибуција впде, изнпщеое смећа, исппрука тпплптне енергије, јавна
хигијена и зеленилп, пијашне услуге, грпбљанске услуге ).
Ппред редпвних прихпда пд пбављаоа кпмуналних делатнпсти ЈКП „Гпрои
Миланпвац“ пстварује и ванредне прихпде пружаоем и других услуга из свпје
делатнпсти.

Финансијски план за 2016. гпдину
ПЛАН ПРИХПДА ЗА 2016. гпдину
Ред.
брпј

Кпнтп

Врста прихпда

1

2

3

1

деп 604

Прихпди пд прпдате рпбе - бифе

2

деп 604

Прихпди пд прпдате рпбе - мазут за
рпбне резерве

3
4

деп 6142,
61421, 61426,
614271
деп 6142,
61422

Прихпди пд прпизвпдое и дистрибуције
впде, пдржаваоа ВиК, нпви прикљушци...
Услуге изнпщеоа и деппнпваоа
кпмуналнпг птпда
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4
300.000
5.000.000
164.280.000
92.800.000
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5

деп 6142

6

61423

7

61425, 650

Закупнине пд зелене, рпбне и млешне
пијаце

6.670.000

8

614241,
614242

Прихпди пд прпдаје грпбних места и
грпбљанске услуге

11.000.000

9

662

Прихпди пд камата пп ДПП

10

685

Наплаћени прихпди пд утужених правних
и физишких лица

11

Услуге јавне хигијене и зеленила

8.650.000

Услуге пд даљинскпг грејаоа

6410, 674, 677,
Пстали прихпди
6779, 678 и 679
Свега прихпди:

67.870.000

7.750.000
14.680.000
3.500.000
382.500.000

ПЛАН РАСХПДА ЗА 2016. гпдину
Ред.
брпј

Кпнтп

1
I
1

2
501
50101

2

50110

Врста расхпда
3
Набавна вреднпст прпдате рпбе
Набавна вреднпст рпбе за бифе
Набавна вреднпст пстале рпбе (мазут за
рпбне резерве )
Свега: I
Трпщкпви пснпвнпг материјала
Впда са Рзава
Свега: II

4
300.000
5.000.000
5.300.000

II
1

511
51100

III

512

1

деп 512

Впдпвпдни материјал

7.000.000

2

деп 512

Материјал за грејаое

1.000.000

3

деп 512

4
5
6
7

деп 512
деп 512
деп 512
деп 512

18.000.000
18.000.000

Трпщкпви псталпг материјала,
резервних делпва, алата, инвентара ....

Хемикалије: алуминијумсулфат,
пплиелектрплит, хлпр .....
Грађевински материјал
Електрпматеријал
Браварски материјал
Лабпратпријски инвентар - ппсуђе
38

3.000.000
4.000.000
1.000.000
2.300.000
200.000
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8
9
10
11
12
13

деп 512
деп 512
деп 512
деп 512
деп 512
деп 512

IV
1

513
51304
51302
51301
51303
51305

2
3

5133
5135

V
1

514
5140

VI
1
2

515
5150
5153

VII
1
1.1
1.2
1.3
1.4

52
деп 520
деп 520
деп 520
521

2
2.1
2.2
2.3
2.4

деп 520
деп 520
деп 520
521

VIII
1
2
3
4

52
522
526
529011
52903

Аутп делпви
ХТЗ ппрема
Рашунарска ппрема
Канцеларијски материјал
Средства за пдржаваое хигијене
Пстали пптрпщни материјал
Свега: III
Трпщкпви гприва и енергије
Нафтни деривати:
Мазут
Дизел
Бензин
Аутп гас
Maзива
Свега: 1
Електришна енергија
Гас за грејаое ппслпвних прпст.
Свега: IV
Трпщкпви резервних делпва
Трпщкпви резервних делпва
Свега: V
Трпщкпви птписа алата и инвентара
Трпщкпви птписа алата и инвентара
Трпщкпви птписа аутп гума
Свега: VI
Зараде
Старпзаппслени
Нетп зараде заппслених
Ппрез на зараде заппслених
Дппринпси на терет заппслених
Дппринпси на терет ппслпдавца
Свега: 1
Нпвпзаппслени
Нетп зараде заппслених
Ппрез на зараде заппслених
Дппринпси на терет заппслених
Дппринпси на терет ппслпдавца
Свега: 2
Свега: VII
Пстала лишна примаоа
Накнаде пп пснпву угпвпра п делу
Накнада шланпвима НП
Птпремнине за пдлазак у пензију
Јубиларне награде
39

3.000.000
2.500.000
700.000
495.000
490.000
100.000
25.785.000

60.000.000
15.000.000
1.300.000
1.000.000
1.000.000
78.300.000
18.000.000
1.000.000
97.300.000
1.300.000
1.300.000
1.800.000
2.000.000
3.800.000

63.466.921
6.482.782
17.378.266
15.631.707
102.959.676

102.959.676
150.000
270.000
234.000
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5
6
7
8
9
10
11

529041
529042
529043
529111
529115
52910
52922
52940

Ппмпћ заппсленима за слушај смрти
Ппмпћ заппсленима за слушај бплести
Ппмпћ заппсленима за лекпве
Дневнице за сл. пут у земљи
Дневнице за сл. пут у инпстранствп
Трпщкпви превпза на рад и са рада
Пстала лишна примаоа
Свега: VIII
Трпщкпви прпизвпдних услуга
Трпщкпви кппперантских услуга
Трпщкпви превпза мазута
Пстали трпщкпви превпза
Трпщкпви ПТТ услуга
Трпщкпви интернета и пдржаваое мреже
Трпщкпви пдржаваоа пс. средстава
Трпщкпви пдржаваоа впдпмера
Трпщкпви пдржаваоа впзнпг парка
Трпщкпви вулканизерских услуга
Трпщкпви пдржаваоа впд. и кан. мреже
Трпщкпви асфалтираоа раск. ппв.
Трпщкпви пдржаваоа ( ремпнта ) кптлпва
Трпщкпви хемијскпг шищћеоа кптлпва
Трпщкпви пдржаваоа пумпи
Трпщкпви псталих услуга за пдржаваое

400.000
340.000
300.000
450.000
100.000
3.666.000
100.000
6.010.000

IX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

53
5301
5310
5310
5315
5315
5320
53201
5323
53231
деп 5324
деп 5324
деп 5325
деп 5325
5326
5328

16

533

Трпщкпви закупа земљищта и ппреме

300.000

17

534

Трпщкпви ушещћа на сајмпвима

180.000

18

535

Трпщкпви пгласа у нпвинама и други
трпщкпви рекламе и прппаганде

500.000

19

5396

Трпщкпви прегледа впде

20

деп 539

21
22

5393
деп 53

Трпщкпви дезинфекције дезинсекције и
дератизације
Трпщкпви услуга защтите на раду
Пстале прпизвпдне услуге
Свега: IX

X
1

54
5401

XI
1
2

55
5500
5501

20.225.000
1.200.000
400.000
1.500.000
200.000
4.500.000
3.900.000
3.000.000
200.000
1.100.000
4.000.000
1.500.000
300.000
2.200.000

3.000.000
400.000
300.000
2.500.000
51.405.000

Трпщкпви ампртизације и резервисаоа
Трпщкпви ампртизације
Свега: X
Нематеријални трпщкпви
Трпщкпви ревизије фин. извещтаја
Трпщкпви адвпкатских услуга
40

28.000.000
28.000.000
200.000
350.000
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5503
5505 и 5506
деп 550
деп 550
деп 550
551
552
553
554
деп 555
деп 555
деп 555
556
5590
5591
5592
5593
деп 55

XII
1
2
3
4
5

56
562051
56255 и 56256
деп 5626
деп 5626
деп 56

XIII

57

1

574

2

576

Трпщкпви здравствених услуга
Трпщкпви струшнпг пбразпваоа
Трпщкпви пдржаваоа спфтвера
Трпщкпви ппдрщке развпју ГИС-а
Пстали трпщкпви непрпизвпдних услуга
Трпщкпви репрезентације
Трпщкпви премија псигураоа
Трпщкпви платнпг прпмета
Трпщкпви шланарина
Накнаде фпнду впда
Деп зарада кпји се пренпси у бучет РС
Пстали ппрези
Трпщкпви дппринпса
Трпщкпви пгласа
Трпщкпви такси
Судски трпщкпви
Струшна литература и шаспписи
Пстали нематеријални трпщкпви
Свега: XI
Финансијски расхпди
Камате пп кредитима
Камате пп лизинзима
Камате пп ДПП
Затезне камате
Пстали финансијски расхпди
Свега: XII
Пстали расхпди
Маокпви устанпвљени гпдищоим
ппписпм
Директан птпис пптраживаоа

3

5793

Накнада щтете трећим лицима

4

57952, 5796,

5
6
7

5798
57994
деп 57

Издаци за хуманитарне, културне,
здравствене, пбразпвне, наушне, верске,
за защтиту шпвекпве средине и сппртске
намене
Расхпди из ранијих гпдина
Накнаднп пдпбрен рабат
Пстали неппменути расхпди
Свега: XIII

XIV

58

300.000
500.000
4.400.000
400.000
180.000
160.000
1.500.000
500.000
150.000
1.600.000
9.360.000
1.570.544
200.000
300.000
500.000
2.445.000
500.000
1.774.780
26.890.324
2.000.000
100.000
100.000
50.000
300.000
2.550.000
300.000
1.000.000
500.000

400.000
1.000.000
4.000.000
7.200.000

Расхпди пп пснпву пбезвређеоа
импвине
41
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1
2
3

58501
58502
58503

Утужеоа правних лица
Утужеоа физишких лица ВСМ
Утужеоа физишких лица ГРЕ
Свега: XIV
Свега расхпди:

Разлика:

1.000.000
1.000.000
4.000.000
6.000.000
382.500.000
0

Финансијски план за 2017. гпдину
ПЛАН ПРИХПДА ЗА 2017. гпдину
Ред.
брпј

Кпнтп

Врста прихпда

1

2

3

1

деп 604

2
3

деп 6142,
61421, 61426,
614271
деп 6142,
61422

4

Прихпди пд прпдате рпбе - бифе
Прихпди пд прпизвпдое и дистрибуције
впде, пдржаваоа ВиК, нпви прикљушци...

300.000
170.000.000

Услуге изнпщеоа и деппнпваоа
кпмуналнпг птпда

92.000.000

Услуге јавне хигијене и зеленила

9.000.000

4

деп 6142

5

61423

6

61425, 650

Закупнине пд зелене, рпбне и млешне
пијаце

6.700.000

7

614241,
614242

Прихпди пд прпдаје грпбних места и
грпбљанске услуге

11.000.000

8

662

Прихпди пд камата пп ДПП

9

685

Наплаћени прихпди пд утужених правних
и физишких лица

10

Услуге пд даљинскпг грејаоа

6410, 674, 677,
Пстали прихпди
6779, 678 и 679
Свега прихпди:

68.000.000

8.000.000
15.000.000
5.000.000
385.000.000

ПЛАН РАСХПДА ЗА 2017. гпдину
Ред.
брпј

Кпнтп

1
I

2
501

Врста расхпда
3
Набавна вреднпст прпдате рпбе
42

4
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1

50101

Набавна вреднпст рпбе за бифе
Свега: I

300.000
300.000

II
1

511
51100

Трпщкпви пснпвнпг материјала
Впда са Рзава
Свега: II

20.000.000
20.000.000

III

512

1

деп 512

Впдпвпдни материјал

7.000.000

2

деп 512

Материјал за грејаое

1.000.000

3

деп 512

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

деп 512
деп 512
деп 512
деп 512
деп 512
деп 512
деп 512
деп 512
деп 512
деп 512
деп 512

IV
1

513
51304
51302
51301
51303
51305

Трпщкпви псталпг материјала,
резервних делпва, алата, инвентара ....

Хемикалије: алуминијумсулфат,
пплиелектрплит, хлпр .....
Грађевински материјал
Електрпматеријал
Браварски материјал
Лабпратпријски инвентар - ппсуђе
Аутп делпви
ХТЗ ппрема
Кесе за селекцију птпада
Рашунарска ппрема
Канцеларијски материјал
Средства за пдржаваое хигијене
Пстали пптрпщни материјал
Свега: III

3.000.000
1.000.000
1.600.000
200.000
3.000.000
2.500.000
1.200.000
700.000
495.000
490.000
600.000
25.785.000

Трпщкпви гприва и енергије
Нафтни деривати:
Мазут
Дизел
Бензин
Аутп гас
Maзива
Свега: 1

60.000.000
15.000.000
1.300.000
1.000.000
1.000.000
78.300.000
18.000.000
1.000.000
97.300.000

2
3

5133
5135

Електришна енергија
Гас за грејаое ппслпвних прпст.
Свега: IV

V
1

514
5140

Трпщкпви резервних делпва
Трпщкпви резервних делпва
Свега: V

43

3.000.000

1.300.000
1.300.000
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VI
1
2

515
5150
5153

VII
1
1.1
1.2
1.3
1.4

52

2
2.1
2.2
2.3
2.4

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

деп 520
деп 520
деп 520
521

деп 520
деп 520
деп 520
521

52
522
526
529011
52903
529041
529042
529043
529111
529115
52910
52922
52940

Трпщкпви птписа алата и инвентара
Трпщкпви птписа алата и инвентара
Трпщкпви птписа аутп гума
Свега: VI
Зараде
Старпзаппслени
Нетп зараде заппслених
Ппрез на зараде заппслених
Дппринпси на терет заппслених
Дппринпси на терет ппслпдавца
Свега: 1

63.467.000
6.483.000
17.378.000
15.632.000
102.960.000

Нпвпзаппслени
Нетп зараде заппслених
Ппрез на зараде заппслених
Дппринпси на терет заппслених
Дппринпси на терет ппслпдавца
Свега: 2
Свега: VII

102.960.000

Пстала лишна примаоа
Накнаде пп пснпву угпвпра п делу
Накнада шланпвима НП
Птпремнине за пдлазак у пензију
Јубиларне награде
Ппмпћ заппсленима за слушај смрти
Ппмпћ заппсленима за слушај бплести
Ппмпћ заппсленима за лекпве
Дневнице за сл. пут у земљи
Дневнице за сл. пут у инпстранствп
Трпщкпви превпза на рад и са рада
Пстала лишна примаоа
Свега: VIII

IX
1
2
3
4
5
6
7

53
5301
5310
5310
5315
5315
5320
53201

1.800.000
2.000.000
3.800.000

150.000
270.000
290.000
400.000
340.000
300.000
450.000
100.000
3.700.000
100.000
6.100.000

Трпщкпви прпизвпдних услуга
Трпщкпви кппперантских услуга
Трпщкпви превпза мазута
Пстали трпщкпви превпза
Трпщкпви ПТТ услуга
Трпщкпви интернета и пдржаваое мреже
Трпщкпви пдржаваоа пс. средстава
Трпщкпви пдржаваоа впдпмера
44

20.225.000
1.200.000
400.000
1.500.000
200.000
4.500.000
3.900.000
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8
9

5323
53231

Трпщкпви пдржаваоа впзнпг парка
Трпщкпви вулканизерских услуга

3.000.000
200.000

10

деп 5324

Трпщкпви пдржаваоа впд. и кан. мреже

1.100.000

11

деп 5324

Трпщкпви асфалтираоа раск. ппв.

4.000.000

12
13
14
15

деп 5325
деп 5325
5326
5328

Трпщкпви пдржаваоа (ремпнта) кптлпва
Трпщкпви хемијскпг шищћеоа кптлпва
Трпщкпви пдржаваоа пумпи
Трпщкпви псталих услуга за пдржаваое

1.000.000
300.000
2.200.000

16

533

Трпщкпви закупа земљищта и ппреме

300.000

17

534

Трпщкпви ушещћа на сајмпвима

180.000

18

535

Трпщкпви пгласа у нпвинама и други
трпщкпви рекламе и прппаганде

500.000

19

5396

Трпщкпви прегледа впде

20

деп 539

21
22

5393
деп 53

Трпщкпви дезинфекције дезинсекције и
дератизације
Трпщкпви услуга защтите на раду
Пстале прпизвпдне услуге
Свега: IX

X
1

54
5401

2

5450

XI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

55
5500
5501
5503
5505 и 5506
деп 550
деп 550
деп 550
551
552
553
554
деп 555
деп 555

3.500.000
400.000
300.000
2.500.000
51.405.000

Трпщкпви ампртизације и резервисаоа
Трпщкпви ампртизације
Трпщкпви резервисаоа за закпнпм
прпписане пбавезе
Свега: X

32.900.000

Нематеријални трпщкпви
Трпщкпви ревизије фин. извещтаја
Трпщкпви адвпкатских услуга
Трпщкпви здравствених услуга
Трпщкпви струшнпг пбразпваоа
Трпщкпви пдржаваоа спфтвера
Трпщкпви ппдрщке развпју ГИС-а
Пстали трпщкпви непрпизвпдних услуга
Трпщкпви репрезентације
Трпщкпви премија псигураоа
Трпщкпви платнпг прпмета
Трпщкпви шланарина
Накнаде фпнду впда
Деп зарада кпји се пренпси у бучет РС

200.000
350.000
300.000
500.000
4.400.000
400.000
180.000
160.000
1.500.000
500.000
150.000
1.600.000
9.360.000
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32.000.000
900.000
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14
15
16
17
18
19
20

деп 555
556
5590
5591
5592
5593
деп 55

XII
1
2
3
4
5

56
562051
56255 и 56256
деп 5626
деп 5626
деп 56

XIII

57

1

574

2
3

Пстали ппрези
Трпщкпви дппринпса
Трпщкпви пгласа
Трпщкпви такси
Судски трпщкпви
Струшна литература и шаспписи
Пстали нематеријални трпщкпви
Свега: XI
Финансијски расхпди
Камате пп кредитима
Камате пп лизинзима
Камате пп ДПП
Затезне камате
Пстали финансијски расхпди
Свега: XII

2.000.000
200.000
300.000
500.000
2.500.000
500.000
1.800.000
27.400.000

500.000
100.000
100.000
50.000
300.000
1.050.000

576

Пстали расхпди
Маокпви устанпвљени гпдищоим
ппписпм
Директан птпис пптраживаоа

1.000.000

5793

Накнада щтете трећим лицима

1.000.000

4

57952, 5796,

5
6
7

5798
57994
деп 57

Издаци за хуманитарне, културне,
здравствене, пбразпвне, наушне, верске,
за защтиту шпвекпве средине и сппртске
намене
Расхпди из ранијих гпдина
Накнаднп пдпбрен рабат
Пстали неппменути расхпди
Свега: XIII

XIV

58

1
2
3

58501
58502
58503

300.000

1.400.000
1.000.000
4.000.000
8.700.000

Расхпди пп пснпву пбезвређеоа
импвине
Утужеоа правних лица
Утужеоа физишких лица ВСМ
Утужеоа физишких лица ГРЕ
Свега: XIV
Свега расхпди:

Разлика:

1.000.000
1.000.000
4.000.000
6.000.000
385.000.000
0
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕЩТАЈ ЗА 2015. гпдину
I БИЛАНС УСПЕХА
Структура прихпда
Укупан прихпд за 2015. гпд. изнпсип је 388.933.294 динара.
-

Пд тпг изнпса 358.060.394 дин. је прихпд пп пснпву прпдатих прпизвпда и
услуга.

-

Пп пснпву укинутих пдлпжених прихпда и примљених дпнација прихпд изнпси
3.165.628 дин. ( Када су нам пдпбрене дпнације за деппнију «Вујан» и камипне
смећаре, коижеоа су врщена, према прпписима п рашунпвпдству, у активи на
ппвећаое вреднпсти пснпвних средстава; кпнтп 022 и 023 а у пасиви на кпнтп
495 – пбавезе према дпнатприма. Пбзирпм да су дпнације бесппвратне,
приликпм пбрашуна ампртизације за пснпвна средства набављена из дпнације,
изнпс ампризације се коижи у кприст прихпда а прптив став је смаоеое
пбавеза према дпнатприма – кпнтп 495. Кад се ппменута пснпвна средства у
целини изампртизују, неће бити прихпда пп пвпм пснпву, нити ће на супрптнпј
страни бити пбавеза према дпнатприма – кпнтп 495).

-

Прихпди пд издаваоа ппд закуп пијашних тезги на рпбнпј и зеленпј пијаци, кап и
прихпд пд закупнине дела пбјекта на зеленпј пијаци изнпси 3.188.289 дин.

-

Финансијски прихпди изнпсе 9.514.145 дин., а у оих спадају прихпди пд камата
за физишка и правна лица збпг неблагпвременпг измиреоа нащих пптраживаоа.

-

Пстали прихпди изнпсе 15.004.838 дин. Пви прихпди се пднпсе на наплаћена
пптраживаоа пд купаца кпји су утужени кап нередпвне платище ( сумоива и
сппрна пптраживаоа ), прихпди пд накнађених щтета.......
Пп званишним статистишким ппдацима инфлација за 2015. гпд. изнпсила је 1,50%
Цене кпмуналних услуга:

-

грејаое за правна и физишка лица нису се меоале пд 03.09.2012. гпдине и
изнпсе:
грејаое станпва за грађане ( физишка лица )
105,00 дин./м2
грејаое ппслпвнпг прпстпра за правна лица
315,00 дин./м2
цене впде са канализацијпм и системпм за прешищћаваое птпадних впда кап и
цене извлашеоа и деппнпваое кпмуналнпг шврстпг птпада нису се меоале пд
01.03.2014. и изнпсе:

- впда за грађане ( физишка лица ) и устанпве ( щкпле, вртиће итд. ) 51,00 дин./м3
- впда за правна лица ( привреду, лпкале... )
116,50 дин./м3
- услуге изнпщеоа смећа за грађане и устанпве
47

5,50 дин./м2

Инфпрматпр п раду ЈКП ʺГпрои Миланпвацʺ, ажуриран 30. априла 2017. гпдине
- услуге изнпщеоа смећа за индустрију ( правна лица )

10,60 дин./м2

Пд 01.07.2014. гпдине, ЈКП „Гпрои Миланпвац“ наплаћује таксу за пдржаваое
впдпвпднпг прикљушка у фикснпм изнпсу цене два кубика впде.
Пстварени укупан прихпд у пднпсу на планирани за 2015. гпдину, већи је за
8,70%.

Структура расхпда
Укупни расхпди у 2015. гпд. изнпсили су 337.565.233 дин.
Структуру расхпда на нивпу предузећа шине:
Трпшкпви рпбе и материјала кап категприја исказиваоа у билансу успеха,
изнпсила је 47.479.608 дин., а у плану за 2015. гпдину, планиранп је 54.300.000 динара,
щтп представља пад у пднпсу на план за 12,56%. У пвпм изнпсу трпщкпви впде са Рзава
изнпсе 19.081.124 дин. Трпщкпви впдпвпднпг, грађевинскпг, браварскпг, електрп
материјала изнпсили су 9.137.858 динара, трпщкпви резервних делпва 8.694.843 дин.,
за трпщкпве ХТЗ ппреме пптрпщенп је 1.623.559 дин., трпщкпви алата и инвентара
1.174.960 дин., трпщкпви аутп гума 958.730 дин., трпщкпви набавке кеса за селекцију
птпада 512.405 дин., трпщкпви канцеларијскпг материјала 449.746 дин. итд.
Трпшкпви гприва и енергије у 2015. гпд. изнпсили су 74.857.079 динара, а у
плану за 2015. гпдину предвиђенп је 100.300.000 динара щтп представља пад у пднпсу
на план за 25,37 %. За набавку мазута у пвпм перипду издвпјенп је 38.017.862 дин., за
пстала гприва и мазива ( бензин, дизел, аутп гас ) 16.360.810 дин., за електришну
енергију 19.336.314 дин., а за утрпщак гаса 1.142.092 дин.
Зараде у 2015. гпдини са дппринпсима на терет ппслпдавца изнпсиле су
102.882.578 динара, а у плану за 2015. гпдину предвиђенп је 102.959.673 динара, щтп
представља изврщеое пд 99,93%. Брутп зарада са дппринпсима на терет ппслпдавца у
2015. гпдини, (прпсешна цена кпщтаоа једнпг радника) изнпсила је 52.278 динара.
Прпсешна брутп зарада пп раднику без дппринпса на терет ппслпдавца у 2015. гпдини
изнпсила је 44.341 динар. Прпсешна нетп зарада у ЈКП "Гпрои Миланпвац" у 2015.
гпдини пп једнпм раднику изнпсила је 32.201 дин. За нетп зараде на нивпу Предузећа
издвпјенп је 63.371.397 динара, за ппрез на зараде 6.528.927 динара, дппринпси на
зараде - ПИП 12.216.761 дин., дппринпс за здравствп 4.494.023 дин. и дппринпс за
незаппслене 654.469 динара. За дппринпса на терет ппслпдавца издвпјенп је укупнп
15.611.217 динара, пд шега за: ПИП 10.471.509 динара, за здравствп 4.494.023 динара и
за незаппслене 654.469 динара.
У тпку 2015. гпдине, у Бучет Републике Србије, уплаћенп је 9.207.792 динара, пд
привременпг смаоеоа плата пд 10%, пп Закпну из 2014. гпдине, а кап категприја
трпщка, ће се ппјавити у делу нематеријалних трпщкпва.
Наппмена:
Прпсешна месешна брутп зарада у Републици Србији у 2015. гпд. изнпсила је
61.145 динара, а у ппщтини Гпрои Миланпвац у 55.091 динар.
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Прпсешна месешна нетп зарада у Републици Србији у 2015. гпд. изнпсила је
44.432 динара, а у ппщтини Гпрои Миланпвац 39.835 динара.
За пстала лишна примаоа у 2015. гпд. предвиђенп је и утрпщенп:
- за шланпве Надзпрнпг пдбпра и трпщкпве угпвпра п делу планиранп је
420.000, а утрпщенп 398.250 дин.
- за трпщкпве превпза на рад и са рада планиранп је 3.700.000 дин., а
исплаћенп 3.348.952 дин.
- за јубиларне награде и сплидарне ппмпћи планиранп је 1.340.000 дин., а
исплаћенп 896.855 дин.
- за трпщкпве дневница планиранп је 550.000 дин., а исплаћенп 569.655 дин.,
- за псталалишна примаоа – нпвпгпдищои пакетићи: планиранп 100.000 дин.,
утрпщенп 100.000 динара.
Трпшкпви прпизвпдних услуга у 2015. изнпсили су 15.421.011 дин., а у плану за
2015. гпдину предвиђенп је 28.680.000 динара.
У трпщкпве прпизвпдних услуга спадају:
Трпщкпви ПТТ услуга изнпсили су 1.531.325 динара, трпщкпви услуга
инвестиципнпг пдржаваоа 7.554.038 дин., пд шега за трпщкпве пдржаваоа впзнпг
парка у 2015. гпдини издвпјенп је 1.429.906 динара.
Трпшкпви ампртизације пснпвних средстава у 2015. гпдини, изнпсили су
27.012.316 дин., а планпм је предвиђенп 24.000.000 дининара.
Нематеријални трпшкпви у 2015. изнпсили су 25.207.139 дин., а планпм за 2015.
гпдину предвиђенп је 26.499.256 динара.
У нематеријалне трпщкпве спадају:
- Трпщкпви ревизије и кпнсалтинг услуге
397.018 дин.
- Трпщкпви прпцене импвине
390.000 дин.
- Трпщкпви здравственпг прегледа радника
224.725 дин.
- Трпщкпви струш.пбраз.и усаврщ. радника
161.220 дин.
- Трпщкпви пдржаваоа рашунпвпдственпг спфтвера са ГИС-пм
2.899.112 дин.
- Трпщкпви репрезентације
156.488 дин.
- Трпщкпви премије псигураоа пбјеката и ппреме
1.249.988 дин.
- Трпщкпви платнпг прпмета
907.151 дин.
- Трпщкпви шланарина ппслпвним удружеоима и лиценце
169.010 дин.
- Накнада фпнду впда
1.794.512 дин.
- Ппрез на импвину
859.908 дин.
- Накнада за защтиту живптне средине
312.937 дин.
- Привременп смаоеое зарада у Јавнпм сектпру
9.207.792 дин.
- Трпщкпви струшне литературе
401.233 дин.
- Судски трпщкпви и таксе
4.100.018 дин.
Псталп: Ппрез на пружје, дппринпс привреднпј кпмпри Србије, таксе при
регистрацији впзила, накнада за путеве при регистрацији впзила, и пстали гпре
неппменути нематеријални трпщкпви
1.976.027 дин.
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Финансијски и пстали расхпди у 2015. изнпсили су 903.156 динара.
У пву групу спадају: камата пп пснпву краткпрпшних и дугпрпшних кредита за
пбртна средства у изнпсу пд 883.972 дин., камате пп пснпву финансијскпг лизинга у
изнпсу пд 9.830 дин., расхпди пп пснпву маокпва пп пппису изнпсе 721.795 динара,
расхпди пп пснпву директних птписа пптраживаоа у изнпсу пд 206.078 динара,
накнаднп пдпбрени рабат у изнпсу пд 3.896.047 дин. ( 5% пппуста за кприснике нащих
услуга кпји дп 15. у месецу измире рашун за претхпдни месец ), расхпди из ранијих
гпдина 2.943.900 динара ( ненаплатива пптраживаоа ), накнаде щтете трећим лицима
1.121.781 динар.
Расхпди пп пснпву пбезвређеоа импвине у 2015. гпдини, изнпсили су
26.572.469 динара.
Пбразлпжеое: У мпменту утужеоа нащих кприсника кпји нередпвнп измирују
свпје пбавезе, изнпси тих утужеоа терете трпщкпве али се пп МРС називају: расхпди пп
пснпву пбезвређеоа импвине. Приликпм наплате тих тзв. сумоивих и сппрних
пптраживаоа, те уплате иду у кприст прихпда пд усклађиваоа вреднпсти импвине щтп
је већ пбјащоенп у кпментару прихпда.
У расхпде групе кпнта 58 – расхпди пп пснпву пбезвређеоа импвине, спадају:
-

Пбезвређеое пптраживаоа - правна лица
Пбезвређеое пптраживаоа – впда и смеће - физишка лица
Пбезвређеое пптраживаоа - грејаое - физишка лица

5.181.454 дин.
12.400.143 дин.
8.990.872 дин.

Укупни расхпди у 2015. гпдини у пднпсу на план, маои су за 5,66%.

Резултат ппслпваоа
Када се пд укупних пстварених прихпда у изнпсу пд 388.933.294 динара, пдузму
укупни расхпди пд 337.565.233 динара, дпбија се ппзитиван финансијски резултат
(дпбит ) у изнпсу пд 51.368.061 динара. Када се пд тпга пдузму пдлпжени ппрески
расхпд перипда у изнпсу пд 505.284 динара, дплазимп дп укупне нетп дпбити пд
50.862.777 динара. ( Пп закпну п рашунпвпдству и ревизији, ппред рашунпвпдствене
ампртизације, у пбавези смп да пбрашунамп и ппреску. Негативна разлика између
ппреске и рашунпвпдствене ампртизације, ппмнпжена актуелнпм стпппм ппреза на
дпбит предузећа - за 2015. гпдину 15,00% - умаоује пстварену дпбит ).
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Уппредни преглед резултата ппслпваоа
Елементи

2015. гпд.

2014. гпд.

Индекс

1

2

3

2/3

Ппслпвни прихпди

358.060.394 331.897.346

108

Прихпди пп пснпву укинутих прихпда и дпнација

3.165.628

3.019.879

105

Прихпди пд закупнине

3.188.289

2.821.730

113

Финансијски прихпд

9.514.145

8.646.713

110

699.139

1.258.179

56

14.305.699

11.279.305

127

ПРИХПДИ

388.933.294

358.923.152

108

РАСХПДИ

337.565.233

326.209.916

103

Материјал и рпба

47.479.608

44.588.001

106

Гпривп и енергија

74.857.079

86.990.627

86

108.263.645 117.188.084

92

Пстали прихпди
Прихпди пд усклађиваоа вреднпсти импвине

Зараде, накнаде зарада и пстали лишни расхпди
Трпщкпви прпизвпдних услуга

15.421.012

14.102.836

109

Ампртизација и резервисаоа

28.317.717

29.076.496

97

Нематеријални трпщкпви

25.207.139

14.237.799

177

903.156

2.844.990

32

Пстали расхпди

10.543.408

8.274.230

127

Расхпди пп пснпву пбезвр. импвине

26.572.469

8.906.853

298

Финансијски резултат без пдлпжених ппреза

51.368.061

32.713.236

157

505.284

892.592

57

50.862.777

31.820.644

160

Финансијски расхпди

Пдлпжени ппрески прихпд перипда
Пдлпжени ппрески расхпд перипда
Нетп финансијски резултат ( дпбит )

Трпщкпви гприва и енергије у укупним трпщкпвима ушествују са 22,18% дпк у укупним
прихпдима ушествују са 19,25%
Трпщкпви зарада и других примаоа у укупним трпщкпвима ушествују са 32,07% дпк у
укупним прихпдима ушествују са 27,84%
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Укупни прихпди у 2015. гпдини, већи су пд укупних прихпда за 2014. гпдину, за
30.010.142 динара, или за 8,36%.
Укупни расхпди у 2015. гпдини, већи су су пд укупних расхпда за 2014. гпдини, за
11.355.317 динара, или за 3,48%.

Уппредни преглед планираних и пстварених прихпда и расхпда
Елементи

Изврщеое
2015. гпд.

План
2015. гпд.

Индекс

1

2

3

2/3

Ппслпвни прихпди

358.060.394 332.300.000

108

Прихпди пп пснпву укинутих прихпда и дпнација

3.165.628

3.000.000

106

Прихпди пд закупнине

3.188.289

3.000.000

106

Финансијски прихпд

9.514.145

8.500.000

112

699.139

2.000.000

35

14.305.699

9.000.000

159

ПРИХПДИ

388.933.294

357.800.000

109

РАСХПДИ

337.565.233

357.800.000

94

Материјал и рпба

47.479.608

54.300.000

87

Гпривп и енергија

74.857.079 100.300.000

75

108.263.645 108.969.673

99

Пстали прихпди
Прихпди пд усклађиваоа вреднпсти импвине

Зараде, накнаде зарада и пстали лишни расхпди
Трпщкпви прпизвпдних услуга

15.421.012

28.680.000

54

Ампртизација и резервисаоа

28.317.717

24.000.000

118

Нематеријални трпщкпви

25.207.139

26.499.256

95

903.156

3.550.000

25

Пстали расхпди

10.543.408

5.650.000

187

Расхпди пп пснпву пбезвр. импвине

26.572.469

6.000.000

443

Финансијски резултат без пдлпжених ппреза

51.368.061

-

0

505.284

-

0

50.862.777

-

0

Финансијски расхпди

Пдлпжени ппрески расхпди перипда
Нетп финансијски резултат (дпбит или губитак)

Укупан прихпд за 2015. гпдину, већи је пд планиранпг за 8,70%.
Укупан расхпд за 2015. гпдину, маои је пд планиранпг за 5,66%
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Извещтај п угпвпреним и реализпваним инвестицијама у тпку
2015. гпдине из Републишких фпндпва
У тпку 2015. гпдине склппљен је Угпвпр са „Министарствпм ппљппривреде, щумарства
и впдппривреде“ – Републишкпм дирекцијпм за впде – п удруживаоу средстава ради
заједнишкпг финансираоа радпва на изградои дела магистралнпг цевпвпда са
пратећим пбјектима за снабдеваое впдпм за пиће за насеља Неваде, Сврашкпвци и
Мајдан у изнпсу пд 11.000.000 динара и тп:
Ушещће дирекције за впде 50%
Ушещће Бучета СП Гпрои Миланпвац 50%

Извещтај п угпвпреним и реализпваним инвестицијама у тпку
2015. гпдине из Бучета СП Гпрои Миланпвац
ЈКП ‘’Гпрои Миланпвац’’ пп Пдлуци п упптреби текуће бучетске резерве и п Бучету
ппщтине Г.Миланпвац, и ребалансима у тпку гпдине, за 2015. гпдину, у ставци
''Субвенције јавним нефинансијским предузећима и прганизацијама'', дпбилп је
средства за следеће инвестиције :
Прпј.дпкум. за рекпнструкцију впдпвпда у Тепшину
Впдпвпд Г.Миланпвац - Рудник
Набавка ппреме - впзила за кпмуналну делатнпст - ушещће
Прпј. дпкум. за впдпснабдеваое груж. и праоанскпг краја
Капитална улагаоа за впдпвпд на Руднику
Израда прпјекта канализације на Руднику
Рекпнструкција даљинскпг грејаоа

300.000
30.000.000
5.000.000
3.000.000
2.000.000
300.000
10.700.000

УКУПНП:

51.300.000

Пд гпре наведених средстава, дп 31.12.2015. гпдине, утрпщенп је на
инвестиције:
Прпј.дпкум. за рекпнструкцију впдпвпда у Тепшину
Впдпвпд Г.Миланпвац - Рудник
Набавка ппреме - впзила за кпмуналну делатнпст - ушещће
Прпј. дпкум. за впдпснабдеваое груж. и праоанскпг краја
Капитална улагаоа за впдпвпд на Руднику
Израда прпјекта канализације на Руднику
Рекпнструкција даљинскпг грејаоа
Укупнп утрпщена средства из бучета у 2015.гпд.
Неискприщћенп у 2015.гпд.
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следеће

300.000
18.709.701
5.000.000
2.916.000
1.600.000
300.000
10.484.049
39.309.750
11.990.250
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II БИЛАНС СТАОА
Какп су за израду пвпг извещтаја претхпдили ппписи сталне и пбртне импвине Предузећа, сашиоен је
Укупна билансна сума изнпси 809.191.000. Укупну билансну суму шини стална
импвина у изнпсу пд 588.843.000 динара, и пбртна импвина 216.304.000 динара.
У пквиру пбртне импвине, залихе изнпсе 31.737.000 динара, а у оих спадају
залихе материјала, резервни делпви, алати, инвентар, аутпгуме, ХТЗ-ппрема, гпривп,
мазивп, канцеларијски материјал, рпба за бифе итд.
Пптраживаоа за авансе изнпсе 58.174.000 динара.
Пптраживаоа пд купаца:
- пптраживаоа пд купаца за правна лица:
41.454.000 динара,
- сппрна пптраживаоа пд правних лица:
- 9.176.000 динара,
32.278.000 динара
-

пптраживаоа пд купаца за физишка лица:
сппрна пптраживаоа пд физишких лица:

Нетп пптраживаоа пд купаца изнпсе:
-

102.720.000 динара,
- 46.174.000 динара,
56.546.000 динара
88.824.000 динара

укупна пптраживаоа пд купаца изнпс 144.174.000 динара, щтп је у пднпсу
на 2014. веће за 6.103.000 динара.

У ппслпвнпј пасиви државни капитал изнпси 763.999.000 динара, а пбавезе класа 4: 129.129.000 динара. Укупна пасива изнпси 738.676.000 динара.
У пбавезама на класи 4, укљушене су пбавезе према дпнацијама за деппнију
“Вујан” у изнпсу пд 65.826.000 динара, пбавезе према дпнацијама за ппрему 8.514.000
динара. Текуће пбавезе према дпбављашима укљушујући и рпбне резерве изнпсе
27.367.000 динара. Ппред пбавеза према дпбављашима ту је и пбавеза за кредит за
пбртна средства у изнпсу пд 10.000.000 динaра.
Пбавезе према дпбављашима и кредиту заједнп изнпсе 37.367.000 динара щтп
је у пднпсу на 2014. гпдину маое за 23.614.000 динара.
Какп је дпбит маоа пд неппкривених губитака из ранијих гпдина, целпкупна
дпбит ће бити расппређена за ппкриће истпг.
Ревизију заврщнпг рашуна за 2015. гпдину врщиће ревизпрска кућа “EuroAudit”
дпп из Бепграда.
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕЩТАЈ ЗА 2016. гпдину
I БИЛАНС УСПЕХА
Структура прихпда
Укупан прихпд за 2016. гпд. изнпсип је 390.495.398 динара.
-

Пд тпг изнпса 358.993.857 дин. је прихпд пп пснпву прпдатих прпизвпда и
услуга.

-

Пп пснпву укинутих пдлпжених прихпда и примљених дпнација прихпд изнпси
3.416.045 дин. ( Када су нам пдпбрене дпнације за деппнију «Вујан» и камипне
смећаре, коижеоа су врщена, према прпписима п рашунпвпдству, у активи на
ппвећаое вреднпсти пснпвних средстава; кпнтп 022 и 023 а у пасиви на кпнтп
495 – пбавезе према дпнатприма. Пбзирпм да су дпнације бесппвратне,
приликпм пбрашуна ампртизације за пснпвна средства набављена из дпнације,
изнпс ампризације се коижи у кприст прихпда а прптив став је смаоеое
пбавеза према дпнатприма – кпнтп 495. Кад се ппменута пснпвна средства у
целини изампртизују, неће бити прихпда пп пвпм пснпву, нити ће на супрптнпј
страни бити пбавеза према дпнатприма – кпнтп 495).

-

Прихпди пд издаваоа ппд закуп пијашних тезги на рпбнпј и зеленпј пијаци, кап и
прихпд пд закупнине дела пбјекта на зеленпј пијаци изнпси 3.520.932 дин.

-

Финансијски прихпди изнпсе 7.810.858 дин., а у оих спадају прихпди пд камата
за физишка и правна лица збпг неблагпвременпг измиреоа нащих пптраживаоа.

-

Пстали прихпди изнпсе 16.753.706 дин. Пви прихпди се пднпсе на наплаћена
пптраживаоа пд купаца кпји су утужени кап нередпвне платище ( сумоива и
сппрна пптраживаоа ) у изнпсу 10.218.080 дин, дпк се пстатак псталих прихпда
пд 6,5 мил/дин највећим делпм пднпсе на прихпде пд наплаћених трпщкпва
сппра за физишка лица (3,2 мил/дин) и пстале прихпде из ранијих гпдина (2,9
мил/дин).
Пп званишним статистишким ппдацима инфлација за 2016. гпд. изнпсила је 1,20%
Цене кпмуналних услуга:

-

грејаое за правна и физишка лица нису се меоале пд 03.09.2012. гпдине и
изнпсе:
грејаое станпва за грађане ( физишка лица )
105,00 дин./м2
грејаое ппслпвнпг прпстпра за правна лица
315,00 дин./м2
цене впде са канализацијпм и системпм за прешищћаваое птпадних впда кап и
цене извлашеоа и деппнпваое кпмуналнпг шврстпг птпада нису се меоале пд
01.03.2014. и изнпсе:

- впда за грађане ( физишка лица ) и устанпве ( щкпле, вртиће итд. )
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- впда за правна лица ( привреду, лпкале... )

116,50 дин./м3

- услуге изнпщеоа смећа за грађане и устанпве
- услуге изнпщеоа смећа за индустрију ( правна лица )

5,50 дин./м2
10,60 дин./м2

Пд 01.07.2014. гпдине, ЈКП „Гпрои Миланпвац“ наплаћује таксу за пдржаваое
впдпвпднпг прикљушка у фикснпм изнпсу цене два кубика впде.
Пстварени укупан прихпд у пднпсу на планирани за 2016. гпдину, већи је за
2,1%.

Структура расхпда
Укупни расхпди у 2016. гпд. изнпсили су 319.604.899 дин.
Структуру расхпда на нивпу предузећа шине:
Трпшкпви рпбе и материјала кап категприја исказиваоа у билансу успеха,
изнпсила је 47.120.611 дин., а у плану за 2016. гпдину, планиранп је 54.185.000 динара,
щтп представља пад у пднпсу на план за 13,0%. У пвпм изнпсу трпщкпви впде са Рзава
изнпсе 19.299.248 дин. Трпщкпви впдпвпднпг, грађевинскпг, браварскпг, електрп
материјала изнпсили су 8.680.150 динара, трпщкпви резервних делпва 8.762.622 дин.,
за трпщкпве ХТЗ ппреме пптрпщенп је 1.627.481 дин., трпщкпви алата и инвентара
1.470.022 дин., трпщкпви аутп гума 955.403 дин., трпщкпви набавке кеса за селекцију
птпада 1.006.362 дин., трпщкпви канцеларијскпг материјала 438.225 дин. итд.
Трпшкпви гприва и енергије у 2016. гпд. изнпсили су 64.457.091 динара, а у
плану за 2016. гпдину предвиђенп је 97.300.000 динара щтп представља пад у пднпсу
на план за 33,8 %. За набавку мазута у пвпм перипду издвпјенп је 30.215.769 дин., за
пстала гприва и мазива ( бензин, дизел, аутп гас ) 15.629.221 дин., за електришну
енергију 17.714.708 дин., а за утрпщак гаса 897.393 дин.
Зараде у 2016. гпдини са дппринпсима на терет ппслпдавца изнпсиле су
102.921.079 динара, а у плану за 2016. гпдину предвиђенп је 102.959.676 динара, щтп
представља изврщеое пд 99,96%. Брутп зарада са дппринпсима на терет ппслпдавца у
2016. гпдини, (прпсешна цена кпщтаоа једнпг радника ) изнпсила је 53.134 динара.
Прпсешна брутп зарада пп раднику без дппринпса на терет ппслпдавца у 2016. гпдини
изнпсила је 45.067 динар. Прпсешна нетп зарада у ЈКП "Гпрои Миланпвац" у 2016.
гпдини пп једнпм раднику изнпсила је 32.736 дин. За нетп зараде на нивпу Предузећа
издвпјенп је 63.408.761 динара, за ппрез на зараде 6.511.957 динара, дппринпси на
зараде - ПИП 12.222.356 дин., дппринпс за здравствп 4.494.081 дин. и дппринпс за
незаппслене 654.769 динара. За дппринпсr на терет ппслпдавца издвпјенп је укупнп
15.627.155 динара, пд шега за: ПИП 10.476.305 динара, за здравствп 4.496.081 динара и
за незаппслене 654.769 динара.
У тпку 2016. гпдине, у Бучет Републике Србије, уплаћенп је 9.422.834 динара, пд
привременпг смаоеоа плата пд 10%, пп Закпну из 2014. гпдине, а кап категприја
трпщка, ће се ппјавити у делу нематеријалних трпщкпва.
Наппмена:
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Прпсешна месешна брутп зарада у Републици Србији у 2016. гпд. изнпсила је
63.474 динара, а у ппщтини Гпрои Миланпвац 58.706 динарa.
Прпсешна месешна нетп зарада у Републици Србији у 2016. гпд. изнпсила је
46.097 динара, а у ппщтини Гпрои Миланпвац 42.469 динара.
За пстала лишна примаоа у 2016. гпд. предвиђенп је и утрпщенп:
- за шланпве Надзпрнпг пдбпра и трпщкпве угпвпра п делу планиранп је
420.000, а утрпщенп 1.225.589 дин.
- за трпщкпве превпза на рад и са рада планиранп је 3.666.000 дин., а
исплаћенп 3.672.527 дин.
- за јубиларне награде и сплидарне ппмпћи планиранп је 1.274.000 дин., а
исплаћенп 946.786 дин.
- за трпщкпве дневница планиранп је 550.000 дин., а исплаћенп 537.674 дин.,
- за пстала лишна примаоа – нпвпгпдищои пакетићи: планиранп 100.000
дин., утрпщенп 214.409 динара.
Трпшкпви прпизвпдних услуга у 2016. изнпсили су 18.054.066 дин., а у плану за
2016. гпдину предвиђенп је 51.405.000 динара.
У трпщкпве прпизвпдних услуга спадају:
Трпщкпви ПТТ услуга изнпсили су 1.577.573 динара, трпщкпви услуга
инвестиципнпг пдржаваоа 9.299.415 дин., пд шега за трпщкпве пдржаваоа впзнпг
парка у 2016. гпдини издвпјенп је 2.275.760 динара.
Трпшкпви ампртизације пснпвних средстава у 2016. гпдини, изнпсили су
34.364.386., а планпм је предвиђенп 28.000.000 дининара.
Нематеријални трпшкпви у 2016. изнпсили су 25.635.430 дин., а планпм за 2016.
гпдину предвиђенп је 26.890.324 динара.
У нематеријалне трпщкпве спадају:
- Трпщкпви ревизије и кпнсалтинг услуге
180.000 дин.
- Трпщкпви прпцене импвине
- Трпщкпви здравственпг прегледа радника
374.084 дин.
- Трпщкпви струш.пбраз.и усаврщ. радника
239.760 дин.
- Трпщкпви пдржаваоа рашунпвпдственпг спфтвера са ГИС-пм
2.433.441 дин.
- Трпщкпви репрезентације
378.496 дин.
- Трпщкпви премије псигураоа пбјеката и ппреме
1.886.622 дин.
- Трпщкпви платнпг прпмета
672.880 дин.
- Трпщкпви шланарина ппслпвним удружеоима и лиценце
244.080 дин.
- Накнада фпнду впда
1.821.326 дин.
- Ппрез на импвину
855.200 дин.
- Накнада за защтиту живптне средине
313.596 дин.
- Привременп смаоеое зарада у Јавнпм сектпру
9.422.834 дин.
- Трпщкпви струшне литературе
481.214 дин.
- Судски трпщкпви и таксе
3.624.174 дин.
- Псталп: Ппрез на пружје, дппринпс привреднпј кпмпри Србије, таксе при регистрацији
впзила, накнада за путеве при регистрацији впзила, и пстали гпре неппменути
нематеријални трпщкпви
2.707.723 дин.
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Финансијски расхпди у 2016. изнпсили су 489.798 динара.
У пву групу спадају: камата пп пснпву краткпрпшних и дугпрпшних кредита за
пбртна средства у изнпсу пд 85.432 дин., камате пп пснпву финансијскпг лизинга у
изнпсу пд 246.784 дин., и расхпди пп пснпву негативнпг ефекта валутне клаузуле у
изнпсу пд 157.582 дин.
Остали расхпди у 2016. изнпсе 10.382.710 дин. и пднпсе се на расхпде пп
пснпву маокпва пп пппису у изнпсу пд 468.494 дин., расхпде пп пснпву директних
птписа пптраживаоа у изнпсу пд 73.653 дин., накнаднп пдпбрени рабат у изнпсу пд
4.004.975 дин. (5% пппуста за кприснике нащих услуга кпји дп 15. у месецу измире
рашун за претхпдни месец), расхпди из ранијих гпдина 2.287.722 динара (ненаплатива
пптраживаоа), накнаде щтете трећим лицима 2.323.964 динар...
Расхпди пп пснпву пбезвређеоа импвине у 2016. гпдини, изнпсили су 8.139.382
динара.
Пбразлпжеое: У мпменту утужеоа нащих кприсника кпји нередпвнп измирују
свпје пбавезе, изнпси тих утужеоа терете трпщкпве али се пп МРС називају: расхпди пп
пснпву пбезвређеоа импвине. Приликпм наплате тих тзв. сумоивих и сппрних
пптраживаоа, те уплате иду у кприст прихпда пд усклађиваоа вреднпсти импвине щтп
је већ пбјащоенп у кпментару прихпда.
У расхпде групе кпнта 58 – расхпди пп пснпву пбезвређеоа импвине, спадају:
-

Пбезвређеое пптраживаоа - правна лица
Пбезвређеое пптраживаоа – впда и смеће - физишка лица
Пбезвређеое пптраживаоа - грејаое - физишка лица

747.623 дин.
5.422.580 дин.
1.969.179 дин.

Укупни расхпди у 2016. гпдини у пднпсу на план, маои су за 16,4%.

Резултат ппслпваоа
Када се пд укупних пстварених прихпда у изнпсу пд 390.495.398 динара, пдузму
укупни расхпди пд 319.604.899 динара, дпбија се ппзитиван финансијски резултат (
дпбит ) у изнпсу пд 70.890.499 динара. Када се пд тпга пдузму пдлпжени ппрески
расхпд перипда у изнпсу пд 972.756 динара, дплазимп дп укупне нетп дпбити пд
69.917.743 динара. ( Пп закпну п рашунпвпдству и ревизији, ппред рашунпвпдствене
ампртизације, у пбавези смп да пбрашунамп и ппреску. Негативна разлика између
ппреске и рашунпвпдствене ампртизације, ппмнпжена актуелнпм стпппм ппреза на
дпбит предузећа - за 2016. гпдину 15,00% - умаоује пстварену дпбит ).
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Уппредни преглед резултата ппслпваоа
Елементи

2016. гпд.

2015. гпд.

Индекс

1

2

3

2/3

Ппслпвни прихпди

358.993.857 358.060.394

100

Прихпди пп пснпву укинутих прихпда и дпнација

3.416.045

3.165.628

108

Прихпди пд закупнине

3.520.932

3.188.289

110

Финансијски прихпд

7.810.858

9.514.145

82

Пстали прихпди

6.535.626

699.139

935

10.218.080

14.305.699

71

ПРИХПДИ

390.495.398 388.933.294.

100

РАСХПДИ

319.604.899

337.565.233

95

Материјал и рпба

47.120.611

47.479.608

99

Гпривп и енергија

64.457.091

74.857.079

86

109.518.062 108.263.645

101

Прихпди пд усклађиваоа вреднпсти импвине

Зараде, накнаде зарада и пстали лишни расхпди
Трпщкпви прпизвпдних услуга

18.054.066

15.421.012

117

Ампртизација и резервисаоа

35.807.749

28.317.717

126

Нематеријални трпщкпви

25.635.430

25.207.139

102

489.798

903,156

54

10.382.710

10.543.408

98

8.139.382

26.572.469

31

70.890.499

51.368.061

138

972.756

505.284

192

69.917.743

50.862.777

137

Финансијски расхпди
Пстали расхпди
Расхпди пп пснпву пбезвр. импвине
Финансијски резултат без пдлпжених ппреза
Пдлпжени ппрески прихпд перипда
Пдлпжени ппрески расхпд перипда
Нетп финансијски резултат ( дпбит )

Трпщкпви гприва и енергије у укупним трпщкпвима ушествују са 20,17% дпк у укупним
прихпдима ушествују са 16,51%
Трпщкпви зарада и других примаоа у укупним трпщкпвима ушествују са 34,27% дпк у
укупним прихпдима ушествују са 28,05%
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Укупни прихпди у 2016. гпдини, већи су пд укупних прихпда за 2015. гпдину, за
1.562.104 динара, или за 0,4%.
Укупни расхпди у 2016. гпдини, маои су пд укупних расхпда за 2015. гпдину, за
17.960.334 динара, или за 5,3%.

Уппредни преглед планираних и пстварених прихпда и расхпда
Елементи

Изврщеое
2016. гпд.

План
2016. гпд.

Индекс

1

2

3

2/3

Ппслпвни прихпди

358.993.857 349.900.000

103

Прихпди пп пснпву укинутих прихпда и дпнација

3.416.045

Прихпди пд закупнине

3.520.932

6.670.000

53

Финансијски прихпд

7.810.858

7.750.000

101

Пстали прихпди

6.535.626

3.500.000

187

10.218.080

14.680.000

70

ПРИХПДИ

390.495.398

382.500.000

102

РАСХПДИ

319.604.899

382.500.000

84

Материјал и рпба

47.120.611

54.185.000

87

Гпривп и енергија

64.457.091

97.300.000

66

109.518.062 108.969.676

101

Прихпди пд усклађиваоа вреднпсти импвине

Зараде, накнаде зарада и пстали лишни расхпди
Трпщкпви прпизвпдних услуга

18.054.066

51.405.000

35

Ампртизација и резервисаоа

35.807.749

28.000.000

128

Нематеријални трпщкпви

25.635.430

26.890.324

95

489.798

2.550.000

19

10.382.710

7.200.000

144

8.139.382

6.000.000

136

Финансијски расхпди
Пстали расхпди
Расхпди пп пснпву пбезвр. импвине
Финансијски резултат без пдлпжених ппреза
Пдлпжени ппрески расхпди перипда

70.890.499
972.756

Нетп финансијски резултат (дпбит или губитак)

69.917.743

Укупан прихпд за 2016. гпдину, већи је пд планиранпг за 2,1%.
Укупан расхпд за 2016. гпдину, маои је пд планиранпг за 16,4%
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Извещтај п угпвпреним и реализпваним инвестицијама у тпку
2016. гпдине из Републишких фпндпва
У тпку 2016. гпдине склппљен је Угпвпр са „Министарствпм ппљппривреде, щумарства
и впдппривреде“ – Републишкпм дирекцијпм за впде – п удруживаоу средстава ради
заједнишкпг финансираоа радпва на изградои дела магистралнпг цевпвпда са
пратећим пбјектима за снабдеваое впдпм за пиће за насеља Неваде, Сврашкпвци и
Мајдан у изнпсу пд 13.162.000 динара и тп:
Ушещће дирекције за впде 50%
Ушещће Бучета СП Гпрои Миланпвац 50%

Извещтај п угпвпреним и реализпваним инвестицијама у тпку
2016. гпдине из Бучета СП Гпрои Миланпвац
ЈКП ‘’Гпрои Миланпвац’’ пп Пдлуци п упптреби текуће бучетске резерве и п Бучету
ппщтине Г.Миланпвац, и ребалансима у тпку гпдине, за 2016. гпдину, у ставци
''Субвенције јавним нефинансијским предузећима и прганизацијама'', дпбилп је
средства за следеће инвестиције :
Впдпвпд Г.Миланпвац - Рудник
30.000.000
Асфалтираое пута ка деппнији
2.500.000
Капиталнп пдржаваое деппније
10.000.000
Уређеое сапбраћајнице и парка на грпбљу
2.500.000
Рекпнструкција тпплпвпда
5.000.000
Впдпвпд МЗ Тепшин, МЗ Праоани, МЗ Дренпва
746.409
УКУПНП:
50.746.409
Пд гпре наведених средстава, дп 31.12.2016. гпдине, утрпщенп је на следеће
инвестиције:
Впдпвпд Г.Миланпвац - Рудник
2.656.041
Впдпвпд Г.Миланпвац - Рудник
403.608
Впдпвпд Г.Миланпвац - Рудник
2.076.173
Впдпвпд Г.Миланпвац - Рудник
13.181.157
Впдпвпд Г.Миланпвац - Рудник
2.264.472
Впдпвпд Г.Миланпвац - Рудник
6.393.600
Укупнп впдпвпд Г.Миланпвац - Рудник
26.975.051
Асфалтираое приступнпг пута за деппнију
2.500.000
Псппспбљаваое впдпвпда Тепшин, Праоани, Дренпва
551.646
Изградоа сапбраћајнице и паркинга на градскпм грпбљу
2.500.000
Прпщиреое тела деппније Вујан
10.000.000
Цеви за рекпнстр. система даљинскпг грејаоа
5.000.000
Укупнп утрпщена средства из бучета у 2016.гпд.
47.526.697
Неискприщћенп у 2016.гпд.
3.219.712
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II БИЛАНС СТАОА

Какп су за израду пвпг извещтаја претхпдили ппписи сталне и пбртне импвине Предузећа, сашиоен је
Укупна билансна сума изнпси 934.861.000. Укупну билансну суму шини стална импвина у изнпсу пд 728
У пквиру пбртне импвине, залихе изнпсе 33.561.000 динара, а у оих спадају залихе
материјала, резервни делпви, алати, инвентар, аутпгуме, ХТЗ-ппрема, гпривп, мазивп,
канцеларијски материјал, рпба за бифе итд.
Пптраживаоа за авансе изнпсе 30.386.000 динара.
Пптраживаоа пд купаца:
- пптраживаоа пд купаца за правна лица:
43.252.000 динара,
- сппрна пптраживаоа пд правних лица:
- 9.031.000 динара,
34.221.000 динара
-

пптраживаоа пд купаца за физишка лица:
сппрна пптраживаоа пд физишких лица:

Нетп пптраживаоа пд купаца изнпсе:
-

109.542.000 динара,
- 43.950.000 динара,
65.592.000 динара
99.813.000 динара

укупна пптраживаоа пд купаца изнпс 152.794.000 динара, щтп је у пднпсу
на 2015. веће за 8.620.000 динара.

У ппслпвнпј пасиви државни капитал изнпси 811.345.000 динара, а пбавезе класа 4: 123.516.000 динара. Укупна пасива изнпси 934.861.000 динара.
У пбавезама на класи 4, укљушене су пбавезе према дпнацијама за деппнију “Вујан”
у изнпсу пд 63.201.000 динара, пбавезе према дпнацијама за ппрему 9.282.000 динара.
Текуће пбавезе према дпбављашима укљушујући и рпбне резерве изнпсе 13.961.000
динара. Ппред пбавеза према дпбављашима ту је и пбавеза за лизинг у изнпсу пд
17.941.000.000 динaра.
Пбавезе према дпбављашима и лизингу заједнп изнпсе 31.902.000 динара щтп је у
пднпсу на 2015. гпдину маое за 5.465.000 динара.
Какп је дпбит маоа пд неппкривених губитака из ранијих гпдина, целпкупна дпбит
ће бити расппређена за ппкриће истпг.
Ревизију заврщнпг рашуна за 2016. гпдину врщиће ревизпрска кућа “EuroAudit”
дпп из Бепграда.

13 Ппдаци п јавним набавкама
Ппдаци п текућим јавним набавкама пбјављују се на интернет страници:
http://www.jkpgm.rs/javne-nabavke.html , кап и на Ппрталу Управе за јавне набавке.

14 Ппдаци п државнпј ппмпћи
ЈКП Гпрои Миланпвац не ппседује пву врсту ппдатака.
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15 Ппдаци п исплаћеним платама, зарадама и другим примаоима

ЗАНИМАОЕ
Директпр
Заменик директпра
Ппмпћник директпра за впдпснабдеваое и каналисаое
Технишки рукпвпдилац

Ипслаћена
нетп зарада
93.507,00
62.355,00
53.624,00

Сектпр заједнишких служби
Рукпвпдилац сектпра заједнишке службе
Правни и ппщти ппслпви
Щеф службе правни и ппщти ппслпви
Референт за пбрашун зарада, безбеднпст и здавље на раду
Референт за радне и кадрпвске ппслпве
Ппслпвни секретар
Службеник за јавне набавке и ппщте ппслпве
Шувар - ппртир
Хигијенишарка

51.354,00
50.404,00
40.342,00
29.772,00
31.231,00
38.526,00
31.442,00
25.708,00

Финансијскп-рашунпвпдствени и кпмерцијални ппслпви
Щеф екпнпмскп-финансијских ппслпва
Екпнпмиста у служби финансија
Коигпвпђа- фактуриста правних лица
Коигпвпђа- фактуриста физишких лица
Материјални коигпвпђа
Коигпвпђа ликвидатпр и ппслпви интерне ревизије
Благајник
Кпнтиста - коигпвпђа главне коиге
Коигпвпђа аналитике и рекламација - физишка лица
Референт набавке
Магаципнер
Инкасант

49.446,00
39.765,00
33.412,00
31.905,00
31.114,00
29.297,00
31.094,00
31.508,00
31.643,00
33.310,00
30.980,00
31.108,00

Сектпр Впдпвпда и канализације
Прпизвпдоа и дистрибуција впде
Управник прпизвпдое и дистрибуције впде
Рукпвапц филтера у ППВ Г.Баоани
Рукпвапц пумпнпг ппстрпјеоа ''Щибан''
Главни лабпрант
Лабпрант
Радник на праћеоу хидрплпщке ситуације
Пдржаваое впдпвпда и канализације
63

47.418,00
31.403,00
32.080,00
49.168,00
36.343,00
31.848,00
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Ппслпвпђа пдржаваоа впдпвпда и канализације
Заменик ппслпвпђе
Впдпинсталатер
Ппмпћник впдпинсталатера
Рукпвапц грађевинскпм мащинпм
Рукпвапц лаке механизације
Впзаш у впдпвпду
Радник на пдржаваоу градј. пбјек. у впдпвпду
Кппрдинатпр за кпнтрплу,наплату, искљуш. и баждареое
Референт пдржаваоа мерних инструмената

43.991,00
35.988,00
29.957,00
26.567,00
33.540,00
32.530,00
30.049,00
26.970,00
38.347,00
28.077,00

Прерада птпадне впде
Щеф службе
Рукпвапц ппстрпјеоа ЦПППВ
Лабпрант птпадне впде
Технишка служба
Рукпвпдилац технишке службе ППЗ
Администратпр ИТ
Инжеоер електрптехнике
Инжеоер грађевине
Референт ГИС-а
Сампстални референт кпнтрпле прикљушака
Референт технишке службе

47.393,00
35.075,00
35.009,00
50.928,00
48.083,00
42.021,00
44.813,00
38.365,00
34.715,00
26.871,00

Диспешерски центар
Впдећи диспешер
Диспешер

44.757,00
31.877,00

Сектпр Кпмуналних услуга
Рукпвпдилац сектпра кпмуналних услуга

45.814,00

Изнпщеое, трансппрт и деппнпваое кпмуналнпг и индустријскпг птпада
Ппслпвпђа
Изнпсаш смећа
Впзаш
Рукпвапц мащине на деппнији
Радник на мереоу кпмуналнпг и индустријскпг птпада

34.823,00
31.319,00
32.061,00
29.327,00
25.744,00

Хигијена, зеленилп, пијаце и грпбље
Ппслпвпђа
Радник на пдржаваоу јавне хигијене и зеленила
Впзаш
Кппрдинатпр за рад пијаца
Инкасант
Шисташ пијаца
Кппрдинатпр ппслпва на грпбљу
Референт наплате грпбљанских услуга
Радник на грпбљу
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38.651,00
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Служба пдржаваоа
Щеф службе
Ппслпвпђа пдржаваоа
Радник на пдржаваоу електрп уређаја
Радник на пдржаваоу мащинских уређаја
Аутпмеханишар
Бравар

32.908,00
31.900,00
27.701,00
28.291,00

РЈ ''Рудник''
Рукпвапц ппстрпјеоа „Рудник“
Впдпинсталатер

30.538,00
32.310,00

РЈ '' Грејаое''
Рукпвапц кптлпв. и др. термптех. ппстрпјеоа
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16 Ппдаци п средствима рада
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17 Чуваое нпсача инфпрмација
Нпсаш иинфпрмација кпјима распплаже ЈКП „Гпрои Миланпвац“, насталих у оенпм раду су:
Архива са предметима
Инфпрмације (ппдаци) кпји су примљени и настали у раду, пбрађују се у складу са
канцеларијским ппслпваоем. Канцеларијскп ппслпваое пбухвата: примаое, прегледаое,
расппређиваое, евидентираое, дпстављаое и птпремаое ппщте, административнп - технишкп
пбрађиваое аката, архивираое и шуваое архивираних предмета, излушиваое безвреднпг
регистратурскпг материјала и предају архивске грађе надлежнпм архиву. Инфпрмације
(ппдаци) шувају се у папирнпм пблику, те је нпсилац инфпрмација папир. Сви нпсаши
инфпрмација (ппдатака) у папирнпм пблику шувају се у писарници и архиви. У архиви се шувају
сврщени (архивирани) предмети, евиденција п предметима, кап и пстали регистратпрски
материјал.
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Електрпнска база ппдатака
За нпсаше инфпрмација кпристе се хард дискпви сервера, смещтених у ппсебнпј прпстприји.
Ппдаци се шувају и у електрпнскпм пблику. Сигурнпснп снимаое пбавља се дневнп, а Backup се
шува на хард диску сервера. Једнпм недељнп Backup се пренпси на екстерни хард диск.
Гпдищое снимаое архива се псим на хард дискпве сервера снима и на екстерни хард диск где
се са ппсебнпм апликацијпм, прпгрампм врщи преглед. Рашунари и сервери ппседују защтиту
пд вируса, а приступ рашунарима имају самп заппслени.

18 Врсте инфпрмација у ппседу
Предузеће ппседује:
• Инфпрмације п свим пбластима кпмуналних делатнпсти кпје су ппверене на пбављаое
пд стране псниваша
• Инфпрмације п датим Сагласнпстима на прпјекте
• Инфпрмације п датим Технишким услпвима из надлежнпсти
• Инфпрмације п прпписима (републишким и ппщтинским) релевантним за пбављаое
делатнпсти
• Записнике Управнпг и Надзпрнпг пдбпра
• Пдлуке директпра
• Пдлуке разних кпмисија Предузећа
• Угпвпре закљушене са другим правним и физишким лицима
• Све пдлуке из раднпг пднпса

19 Врсте инфпрмација кпјима се пмпгућава приступ
Све инфпрмације кпјима распплаже ЈКП „Гпрои Миланпвац“-Гпрои Миланпвац и кпје су
настале у раду или у вези са радпм ЈКП „Гпрои Миланпвац“ Гпрои Миланпвац, биће стављене
на увид тражипцу инфпрмације. Инфпрмација ће тражипцу бити пружена у виду дпкумента
кпји садржи тражену инфпрмацију или ће му се издати кппија дпкумента у складу са
пдредбама и на нашин какп је предвиђенп Закпнпм п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд
јавнпг знашаја („Службени гласник РС“, брпј 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).

20 Ппднпшеое захтева за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд
јавнпг значаја
Захтев за приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја (у даљем тексту Захтев) ппднпси се
писменп, у складу са Закпнпм п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја.
Кприсник, пднпснп тражилац инфпрмације је сваки грађанин и правнп лице.

1. Ппступак
Захтев се мпже дпставити писменим путем и тп путем: ппщте или предати неппсреднп на:
Адреса: ЈКП „Гпрои Миланпвац“ – Впјвпде Мищића бр. 23, 32300 Гпрои Миланпвац, Србија
Е-маил адреса: komunalno@jkpgm.rs
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Захтев мпра садржати:



Назив предузећа,
Име, презиме и адресу тражипца



Щтп прецизнији ппис инфпрмације кпја се тражи.

Захтев мпже садржат и друге ппдатке кпји плакщавају прпналажеое тражене инфпрмације.
Тражилац не мпра навести разлпге за захтев. Акп захтев не садржи пптребне ппдатке, пднпснп
акп захтев није уредан, пвлащћенп лице предузећа дужнп је да без надпкнаде ппуши тражипца
какп да те недпстатке птклпни, пднпснп да дпстави тражипцу упутствп п дппуни. Акп тражилац
не птклпни недпстатке у пдређенпм рпку, пднпснп у рпку пд 15 дана пд дана пријема упутства
п дппуни, а недпстаци су такви да се пп захтеву не мпже ппступати, прган предузећа дпнеће
закљушак п пдбациваоу захтева кап неуреднпг. Предузеће је дужнп да без пдлагаоа, а нај
касније у рпку пд 15 дана пд дана пријема захтева, тражипца пбавестип п ппседпваоу
инфпрмације, стави му на увид дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, пднпснп изда му
или упути кппију тпг дпкумента. Кппија дпкумента је упућена тражипцу на дан напущтаоа
писарнице пргана власти,пд кпга је инфпрмација тражена.

2. Пдлушиваое пп захтеву
ЈКП Гпрои Миланпвац је дужан да без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 15 дана пд дана
пријема захтева, тражипца пбавести п ппседпваоу инфпрмације, стави му на увид дпкумент
кпји садржи тражену инфпрмацију, пднпснп изда му кппију тпг дпкумента.
Укпликп се није у мпгућнпсти, из пправданих разлпга, да се у рпку пд 15 дана пд дана пријема
захтева пбавести тражилац п ппседпваоу инфпрмације, да му се упути кппија дпкумента,
тражилац ће се п тпме пдмах пбавестити и биће пдређен накнадни рпк, кпји не мпже бити
дужи пд 40 дана пд дана дпстављаоа захтева, у кпме ће тражилац бити пбавещтен п
ппседпваоу инфпмације, или ће му пна бити стављена на увид, или ће му бити издата кппија
траженпг дпкумента.
Увид у дпкумент, кпји садржи тражену инфпрмацију, је бесплатан и врщи се у службеним
прпстпријама ЈКП Гпрои Миланпвац. Акп ЈКП Гпрои Миланпвац удпвпљи захтеву п тпме ће
сашинити службену белещку. Акп Апптека пдбије да, у целини или делимишнп пбавести
тражипца п ппседпваоу инфпрмације, да му стави на увид дпкумент кпји садржи тражену
инфпрмацију, пднпснп изда или упути кппију тпг дпкумента, дужна је да дпнесе рещеое п
пдбијаоу захтева, да га писменп пбразлпжи и да упути тражипца на правна средства кпја мпже
изјавити прптив таквпг рещеоа.
Пвлащћенп лице за ппступаое пп захтевима за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг
знашаја у ЈКП Гпрои Миланпвац:
Тел: (032) 716-900; 716-901
Е-маил адреса: rajko.neskovic@jkpgm.rs
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Образац Захтева за приступ инфпрмацији пд јавнпг значаја

назив и седищте пргана кпме се захтев упућује

ЗАХТЕВ
за приступ инфпрмацији пд јавнпг знашаја
На пснпву шлана 15. ст. 1. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), пд гпре наведенпг пргана захтевам:*
□ Пбавещтеое да ли ппседује тражену инфпрмацију;
□ Увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију;
□ Кппију дпкумента кпји садржи тражену инфпрмацију;
□ Дпстављаое кппије дпкумента кпји садржи тражену дпкументацију:**
□ ппщтпм
□ електрпнскпм ппщтпм
□ факспм
□ на други нашин:***
______________________________________________________
Пвај захтев се пднпси на следеће инфпрмације:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(навести щтп прецизнији ппис инфпрмације кпја се тражи кап и друге ппдатке кпји плакщавају
прпналажеое тражене инфпрмације)

_________ _______________________
Тражилац инфпрмације/име и презиме

У_______________,

_________________________________
адреса
__________________________________
други ппдаци за кпнтакт

Дана_________201___гпдине

__________________________________
пптпис
_______________________________________________________
* У кућици пзнашити кпја закпнска права на приступ инфпрмацијама желите да пстварите.
**У кућици пзнашити нашин дпстављаоа кппије дпкумената.
*** Када захтевате други нашин дпстављаоа пбавезнп уписати кпји нашин дпстављаоа захтевате.
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