ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2018. ГОДИНУ

1

С А Д Р Ж А Ј:

1. Основни подаци
2. Управљање гробљима
3. Управљање пијацама
4. Остварени приходи и расходи
5. Капитално, инвестиционо и текуће одржавање пословног простора, гробаља
и пијаца
6. Јавне набавке
7. Судски поступци
8. Закључак

2

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Јавно предузеће „Пословни центар Чукарица“ (раније ЈП „Пословни простор општине
Чукарица“) основано је 1990. године на основу Решења о оснивању Јавног предузећа (Сл. лист
града Београда 22/90 од 19.10.1990. године), а сагласно Одлуци о преносу управљања пословним
зградама и просторијама на којима је носилац права општина Чукарица (Сл. Лист града бр.
22/90, 26/90, 8/2000, 25/2000) у сврху управљања и издавања у закуп пословног простора.
ЈП „Пословни простор општине Чукарица“ управљало је до 30.11.2016. године са 346 локала
укупне површине 20.693 квадратних метара и ангажовало се на одржавању функционалности
пословног простора.
Јавном предузећу је одлуком оснивача 1994. године поверено и управљање гробљима и
обављање погребне делатности на 12 локалних гробаља (Сл. Лист града бр. 648/94).
Поред наведеног Јавно предузеће на основу Одлука СО Чукарица, управља пијацама и обавља
пијачне услуге на три пијаце и 8 локалних мини пијаца.
Карактеристично за 2017. и 2018. годину је значајна промена начина и обима пословања у
односу на претходну, 2016. годину када је ово ЈП пословало као буџетски корисник са
делатношћу издавања пословног простора, а од 01. децембра 2016. године, променом
оснивачког акта, Јавно предузеће је наставило да ради као ЈП „Пословни центар Чукарица“, и
то не више као буџетски корисник (01.12.2016. године пренето је право управљања свим
пословним просторима на Град Београд, спроведен престанак статуса буџетског корисника и
угашени сви буџетски рачуни ЈП) и са измењеном основном делатношћу – управљање и
одржавање гробаља и пијаца и вођењем пословних књига, тј. евидентирањем свих пословних
промена према Закону о рачуноводству за привредна друштва.
До ове промене дошло је услед измене законских и подзаконских аката које су ступиле на снагу
01.12.2016. године и које су знатно утицале на рад предузећа, а нарочито:
1- Измена Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон 103/2016) која
прописује искључење Јавних предузећа са списка корисника буџетских средстава,
како је до тада функционисало ово Јавно предузеће;
2- Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда
односно над којима Град Београд има посебна својинска овлашћења (Сл. лист града Београда бр.
63/2016) којом се прецизира да се право управљања пословним простором (што је до сада
била основна делатност овог предузећа) преноси на град Београд, односно организациону
јединицу Градске управе града Београда надлежну за обављање послова управљања и давања у
закуп пословних зграда и пословног простора и то најкасније до 01.12.2016. године.
Сходно наведеном, Јавно предузеће је и у 2018. години пословало као тржишно оријентисан
привредни субјект који је остваривао приходе и реализовао расходе у складу са усвојеним
Програмом пословања.
У делатности управљања гробљима и пијацама ЈП се такође води унапређењем услуга као и
проширењем постојећих капацитета јер је то у интересу грађана општине Чукарица.
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2. УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА
На основу Одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града
Београда односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења (Службени лист
града Београда, бр. 63/2016) Јавно предузеће је током новембра месеца 2016. године предало
фонд пословног простора на управљање граду Београду. Предавши фонд пословног простора,
основна делатност Јавног предузећа постаје уређење и одржавање гробаља и сахрањивање на
подручју Градске општине Чукарица на 12 локалних гробаља и то на гробљима у Жаркову,
Остружници, Великој Моштаници, „Алуге“ и „Тараиш“ у Железнику, два гробља у Рушњу,
Пећанима, Сремчици, „Петровац“ и „Морачко брдо“ на Умци и гробљу у Руцкој.
С тим у вези, а у светлу нових услова, сагледани су постојећи кадровски и материјални ресурси
како би се Јавно предузеће прилагодило новом пословању.
Након измене Оснивачког акта Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица“, један
од првих корака је било и доношење Одлуке уређивању, одржавању гробаља и сахрањивању на
подручју Градске општине Чукарица (Сл. лист града Београда бр.27/2017) која је заменила
Одлуку о сахрањивању и гробљима на територији Градске општине Чукарица (Сл. лист града
Београда бр.23/94). Нова одлука допринела је осавремењавању материје која се тиче делатности
Јавног предузећа у вези уређивања и одржавања гробаља, као и сахрањивања, и представља
добру полазну основу обзиром на постојећу припрему нацрта у вези новог Закона о гробљима и
сахрањивању од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструкруре РС.
У 2018. години на свим гробљима под управом ЈП, извршено је 608 сахрана што је у оквиру
просечног годишњег капацитета. Тренутно је у бази Јавног предузећа 11800 уговора од којих је
активно 11516 за 24.050 гробних места.
Током године на свим гробљима плански су изведени радови (путем јавних набавки) на
редовном одржавању. Радови на одржавању гробаља обухватају кошење гробаља (6 кошења),
сечу стабала, утовар и одвожење кабастог отпада и шута и чишћење гробаља. Режим чишћења
подразумева редовно и ванредно чишћење остављеног отпада. Посебно је посвећена пажња
хигијени гробља пред задушнице и друге верске празнике.
Током године интензивирана је сеча, по добијеном решењу, дотрајалих стабала и самониклог
растиња. Сеча је обухватила гробља у Рушњу, Жаркову, Сремчици и „Петровцу“ у значајној
мери. Тиме је избегнут лом грана и изваљивање стабала током периода обилних снежних
падавина. Радило је се и на озелењавању па је посађено 25 комада гримизне тује на гробљима у
Сремчици и „Рушањ-ново“.
И даље је актуелно ненаменско коришћење контејнера Јавног предузећа који су постављени за
потребе гробља од стране грађана. Контејнери у зони гробаља се користе за одлагање шута,
намештаја, старих гума и ауто делова, отпада из пољопривреде и домаћинства, мртвих животиња
и сл. Није редак случај да се и у контејнере који су унутар ограде гробља депонује отпад из
читавог насеља. За потребе гробља у Жаркову набављена су два нова контејнера у делу гробља
ка пумпи НИС-а.
Услед обилних снежних падавина крајем године Јавно предузеће предузело је опширне мере за
уклањање снежног покривача. С тим у вези утрошена је и значајна колична соли (1,5 тона) како
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би се инфруструктура гробаља и процес сахрањивања одржао у условима временске непогоде.
Радови на капиталном одржавању тј. изградњи опсега и гробница обухватили су изградњу 95
соло и дуплекс опсега на гробљима у Сремчици, „Пећанима“, Руцкој и „Рушњу- ново“. Нова
парцела гробља у Великој Моштаници више нема места за изградњу гробних места. Као
алтернатива корисницима који немају уговорена гробна места понуђена је могућност коришћења
уређених гробних места на гробљу „Пећани“ обзиром да су та два насеља практично
урбанистички срасла. За кориснике који имају гробна места, иста се могу користити за поновна
сахрањивања према важећим законским одредбама.
У сарадњи са оснивачем, ГО Чукарица, током године настављене су активности на проширењу
гробља у Великој Моштаници. Иницијатива је прослеђена ка Граду Београду. На основу Закона о
јавној својини и Одлуке о грађевинском земљишту, Град Београд у оквиру своје надлежности
једини може прибавити парцелу за потребе гробља у Великој Моштаници. Након тога иста би
била приведена намени од стране Јавног предузећа. Проширења гробља у „Пећанима“ тренутно
није у разматрању. Према доступним информацијама поступак прибављања парцеле за гробље у
Великој Моштаници је у току. Због ограничености капацитета у неведеном случају који улази у
четврту годину, стручна служба планира још рационалније коришћење постојећег фонда
гробних места.
На другим гробљима која имају такође ограничен ресурс земљишта планирано је проширења
капацитета у ограниченом обиму, изградњом розаријума и колумбаријума. Јавно предузеће
инсистира да корисници могу поново користити места у којима је истекао период обавезног
почивања, а учестали су и захтеви за изградњу породичних гробница у оквиру постојећих места
где за то постоје услови.
Крајем године стручна служба предложила је измену и допуну важеће Одлуке о накнадама за
услуге у вези са сахрањивањем број 02-4248 од 17.10.2016. године. Измене и допуне усвојене су
од стране оснивача, Скупштине градске општине Чукарица на 20. седници одржаној 26.
децембра 2018. године.
Софтверски пакет које корист Јавно предузеће константно се усавршава. На новом сајту Јавног
предузећа „Пословни центар Чукарица“ оглашавају се сахране преминулих. Примећен је
значајано увећан обим посета сајту ЈП поводом оваквог вида информисања корисника.
Укупна наплата средстава од услуга које Јавно предузеће пружа на гробљима у 2018. износи 22,5
милиона динара. Степен наплате је 90,09% што је такође у оквиру вишегодишњих просека.
3. УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА
Јавно предузеће „Пословни центар Чукарица“ управља са 16 локација за пијачну продају и то
две пијаце („Горица“ у Сремчици и „Умка“ на Умци), једном привременом пијацом „Жарково“
у Жаркову, те са 13 локација, тзв. мини-пијаца укупног капацитета 218 тезги. Поред пијачних
тезги на наведеним локацијама је постављено и 17 затворених тезги, 3 мотажна продајна објекта
и 8 расхладних витрина.
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Пијаце поседују одговарајући комунални стандард инфраструктурне опремљености, док 13
локација тзв. мини-пијаца поседују ниво опремљености адекватан намени.
Текуће одржавање на пијацама и мини-пијацама подразумева низ различитих специфичних
радова, како редовних, тако и ванредних. Током 2018. године Јавно предузеће је спровело
следеће радове на текућем одржавању инфраструктуре и опреме на пијацама и мини-пијацама:
− репарација и фарбање дотрајалих пијачних тезги;
− санирање оштећења на пијачним тезгама и другим привременим објектима насталим
услед обијања;
− редован сервис и поправке расхладних витрина на пијаци „Горица“;
− редовно одржавање тоалета на пијаци „Горица“, пијаци „Умка“ и мини – пијаци „ОТЦ
Сремчица“;
− постављање и одржавање 8 мобилних хемијских тоалета на пијаци „Жарково“ и мини –
пијацама;
− одгушење и поправка канализације на пијаци „Умка“;
− редовно одржавање водоводних инсталација на тоалетима и чесмама на пијацама;
− дератизација и дезинфекција пијаца у циљу спровођења превентивно санитарних мера;
− редовно чишћење и прање пијачних платоа на пијацама и мини – пијацама, укључујући
чишћење снега у зимском периоду;
− и др.
У 2018. години, поред текућег одржавања, плански је настављено са инвестиционим улагањима.
У циљу побољшања услова на мини-пијаци „Трговачка“, постављена је метална надстрешница
од челичне конструкције и лименог кровног покривача, укупне површине 87,52м2. Израдом
громобранске инсталације испуњени су прописани услови за безбедност продаваца и корисника
услуга на мини-пијаци.
У складу са усвојеним Програмом пословања за 2018. годину, на пијаци „Жарково“ извршено је
прикључење на електродистрибутивни систем, чиме су створени услови за увођење додатног
осветљења и видео-надзора.
Ради постизања услова за квалитетно обезбеђење пијачног простора и имовине Јавног предузећа
и корисника тезги, на пијаци „Жарково“ израђене су капије које омогућавају закључавање након
радног времена пијаце.
Такође, из безбедносних разлога, након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор
о услузи физичког обезбеђења пијаце „Жарково“.
ЈП „Пословни центар Чукарица“ има задатак да, поред одржавања пијаца и пружања услуга
привреди и грађанима, ефикасно остварује прилив финансијских средстава.
Ангажовање на наплати потраживања је један од приоритета и у 2019. години, како би се
настављањем активне пословне политике смањило тренутно стање ненаплаћених потраживања
и ефикасно обезбедио прилив и повећао проценат наплате пружених услуга. Уочено је да
велики део ненаплаћених потраживања потиче од власника објеката на пијацама „Горица“ и
„Умка“, који не измирују редовно накнаду за коришћење пијачног простора и заједничке
трошкове на пијацама. Њихови објекти су изграђени на такав начин да их технички није могуће
уклонити и раскинути уговор о коришћењу пијачног простора, па је једини начин за наплату
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заосталих дуговања покретање судских поступака за наплату потраживања. Током 2019. године
Јавно предузеће ће покренути поступке за сва преостала дуговања.
4. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
У току 2018. године Јавно предузеће је наставило да ради као тржишно оријентисан привредни
субјект са основном делатношћу управљање и одржавање гробаља и пијаца, и вођењем
пословних књига, тј. евидентирањем свих пословних промена применом одредби Закона о
рачуноводству за привредна друштва.
У наставку дајемо преглед реализације прихода и расхода за пословање у периоду 01.01.31.12.2018. године
Ред.бр.

Конто

Опис

1
2
3
4
5
6
7
8
9

614100
614200
614400-600
641
662
675
677
679
685

1
2
3
4
5
6
7

РАСХОДИ
513
Трошкови горива и енергије
51 осим 513
Трошкови материјала и резер.делова
52
Трошкови зарада и остали лични трошкови
53
Трошкови производних услуга
540
Трошкови амортизације
55
Нематеријални трошкови
57
Остали расходи
УКУПНИ РАСХОДИ

ПРИХОДИ
Приходи од гробаља
Приходи од пијаца
Остали пословни приходи
Приходи (сразмерни) од субвенције
Финансијски приходи
Наплаћена отписана потраживања
Приходи од смањења ост.обавеза
Остали непоменути приходи
Приходи од напл.отпис.потраживања
УКУПНИ ПРИХОДИ

Износ
22.523.616,12
11.846.033,84
2.121.912,92
36.450,74
18.474,66
2.339,29
619.696,96
176.346,48
243.758,06
37.588.629,07

1.261.125,59
443.050,17
21.005.112,24
6.583.828,46
4.219.892,57
3.345.807,27
94.264,98
36.953.081,28

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

635.547,79

ОБРАЧУНАТИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА ПРЕМА ПОРЕСКОМ
БИЛАНСУ (15%)

230.191,20

НЕТО ДОБИТАК ЗА 2018. ГОДИНУ

405.356,59

У наведеном периоду укупни приходи су остварени у износу од 37.588.629,07 динара, а укупни
расходи Јавног предузећа износили су 36.953.081,28 динара. Вишак прихода, односно добитак
пре опорезивања износи 635.547,79 динара. По одбијању обрачунатог пореског расхода периода
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у износу од 230.191,20 динара остаје нето добитак за 2018. годину у износу од 405.356,59
динара.
4.1. Билансно-финансијска анализа (рацио анализа)
Рацио анализа
EBITDA
Текућа ликвидност
Солвентност
Економичност
Продуктивност

Реализација 2017.
6.627 ( у 000 дин)
0,30
8,63
1,07
0,52

Реализација 2018.
4.855 (у 000 дин)
0,35
9,20
1,02
0,56

EBITDA представља финансијски резултат предузећа пре опорезивања када се искључе
трошкови амортизације и трошкови камата. Кориговањем исказаног добитка од 405 (у 000 дин)
за наведене трошкове, односно само за трошкове амортизације, обзиром да Јавно предузеће није
кредитно задужено и нема трошкове камата по узетим кредитима, долази се до значајно веће
добити пре опорезивања у износу од 4.855.
Текућа ликвидност представља однос вредности обртних средстава и краткорочних обавеза. У
2018. години је остварена приближно једнака вредност у односу на 2017. годину, а овај
индикатор показује низак ниво ликвидности, односно вредност краткорочних обавеза је виша од
обртне имовине Јавног предузећа.
Коефицијент солвентности, дугорочне платежне способности Предузећа, односно способност
привредносг субјекта да измири своје обавезе у износу и року доспећа, изражава однос између
вредности пословне имовине и укупних обавеза. У току 2018. године тај однос је за 0,57 бољи у
односу на 2017. годину.
Показатељ економичности укупног пословања, изражен као однос реализованих укупних
прихода и укупних расхода Јавног предузећа, у посматраним упоредним периодима даје сличне
разултате што потврђује правилан избор пословне политике, како код начина остваривања
прихода, тако и код рестриктивног односа према расходима.
Продуктивност се добија као однос укупних зарада (и осталих личних расхода) и укупних
прихода Јавног предузећа. Вредност овог показатеља у 2018. години је у незнатном одступању у
односу на 2017. годину.
Извештајем о финансијском пословању за 2018. годину дата је детаљнија анализа финансијског
аспекта пословања Јавног предузећа.
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5. ИНВЕСТИЦИЈЕ
Табеларни преглед укупних инвестиција
Локације – објекти - позиције

Инвестиције
Планирано

Инвестиције
Реализовано

Локална гробља

4.670.000,00

1.732.723,00

Пијаце и мини-пијаце

1.390.000,00

799.343,60

450.000,00

0,00

6.510.000,00

2.532.066,60

Превозна средства
Укупно

Преглед инвестиција према врсти улагања
8. Инвестиционо улагање

ПЛАНИРАНО

6.510.000,00

УКУПНА РЕАЛИЗАЦИЈА
2.532.066,60
У складу са пословном стратегијом Јавног предузећа, изведен је годишњи програм радова на
инвестиционом одржавању. Уштеде у улагањима су резултат процене да није неопходно извршити
реализацију свих планираних позиција.
У питању су инвестициона улагања којима се увећава имовина Града Београда, путем изградње и
одржавања грађевинских објеката инфраструктуре на гробљима и пијацама којима управља Јавно
предузеће.
8.1. Изградња опсега
ПЛАН:
2.500.000,00
Изведени су радови на изградњи АБ опсега за потребе сахрањивања на гробљима.
Опсези су изведени у количинама које дефинишу стварне потребе, и то на гробљима на којима за то
постоје технички услови, односно слободно земљиште у оквиру постојећих парцела.
По набавци из 2018. године реализовани обим изградње опсега се креће у нивоу 1.268.370,00 динара док
се остатак реализације у износу од 390.000,00 динара односи на део набавке из 2017. године који је
реализован (плаћен) у 2018. години.
Изведени број опсега по гробљима:
Гробље
Број дуплекс опсега
Број соло опсега
Сремчица
49
Рушањ
8
Руцка
5
Пећани
6
27
Укупно
6
89
РЕАЛИЗАЦИЈА:

1.597.370,00

8.2. Изградња гробница
ПЛАН:
1.000.000,00
Изведени су радови на на изграњи једне гробнице на гробљу Тараиш која је преостала из набавке
спроведене 2017. године.
Изведени број гробница по гробљима:
Гробље
Број гробница III реда
Број гробница IV реда
Тараиш - Железник
1
Укупно
1
РЕАЛИЗАЦИЈА:
74.353,00
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8.3. Изградња колумбаријума

ПЛАН:

300.000,00

Није реализовано.
РЕАЛИЗАЦИЈА:
8.4. Изградња армирано бетонских стаза на гробљима

ПЛАН:

0,00

490.000,00

Због оштећења капија и дела ограде на пијаци Жарково насталих због обијања, као и хитности
спровођења санације истих, изведени су радови на изградњи ових делова објекта чиме је извршена
пренамена планиране позиције инвестиционог улагања.
РЕАЛИЗАЦИЈА:
8.5. Прикључење капела на електро мрежу

233.520,00
150.000,00

Није реализовано.
РЕАЛИЗАЦИЈА:
8.6. Инвестиционо одржавање и укровљења на пијацама

ПЛАН:

0,00

490.000,00

Изведени су радови на укровљењу мини-пијаце Трговачка израдом слободностојеће надстрешнице изнад
свих постављених тезги. Радови су изведени крајем 2017. године па се презентована реализација односи
само на преостали део укупно планиране позиције који је плаћен у 2018. години у износу од 359.450,00
динара. Остатак реализације у износу од 109.680,00 динара односи се на израду једне затворене тезге за
мини-пијацу Церак.
РЕАЛИЗАЦИЈА:
8.7. ВиК мрежа на гробљима и пијацама и опремање гробаља

ПЛАН:

469.130,00
300.000,00

Није реализовано.
РЕАЛИЗАЦИЈА:
8.8. Набавка аутомобила за потребе управника гробаља и пијаца

0,00

450.000,00

Није реализовано.
РЕАЛИЗАЦИЈА:
8.9. Увођење видео-надзора на гробљима и пијацама

0,00

300.000,00

Није реализовано.
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РЕАЛИЗАЦИЈА:
8.10. Набавка агрегата за струју

0,00

150.000,00

Због хитности потребе, извршена је набавка једног уљног радијатора, а агрегат за струју је
оспособљен репарацијом у овлашћеном севису, што је третирано као текуће одржавање.
РЕАЛИЗАЦИЈА:
8.11. Набавка контејнера за одлагање кабастог смећа на гробљима

4.800,00
90.000,00

Извршена набавка једног контејнера за одлагање смећа.
РЕАЛИЗАЦИЈА:
8.12. Набавка погребних колица

61.000,00
140.000,00

Није реализовано.
РЕАЛИЗАЦИЈА:
8.13. Санација електро-мреже на гробљима и пијацама

0,00

150.000,00

За потребе увођења струје на привременој пијаци Жарково плаћена је такса за електрично
бројило Електропривреди Србије.
РЕАЛИЗАЦИЈА:

91.893,60

6. ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Током 2018. године, успешно је спроведено 9 поступака јавних набавки. Све набавке су
спроведене у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама и
подзаконским актима.
Поступци јавних набавки окончани су закључењем уговора о јавним набавкама.
Није било измена уговора у току извршења.
7. СУДСКИ ПОСТУПЦИ
Током 2018. године покренуто је нових 50 судксих поступака ради наплате потраживања, тако да
је укупан број судских поступака ради наплате потраживања на дан 31.12.2018. године, заједно
са поступцима покренутим претходних година износио 152 поступка, која се воде пред
Привредним судом у Београду, основним судовима у Београду и Јавним извршитељима.
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У току је и 15 судских поступака који се воде поводом захтева за исељење дужника из
закупљених пословних простора. Ови спорови су, на основу Одлуке о начину поступања са
непокретностима које су у јавној својини Града Београда односно на којима Град Београд има
посебна својинска овлашћења (Службени лист Града Београда, бр. 63/2016), пренети на
спровођење Јавном правобранилаштву Града Београда.
8. ЗАКЉУЧАК
ЈП „Пословни центар Чукарица“ је са укупно 15 запослених извршило све наведене активности
као и свакодневне послове праћења пословања и перманентне послове одржавања постигнутог
комуналног стандарда на пијацама и гробљима.
Крајем 2016. године донет је нови оснивачки акт Јавног предузећа, у складу са великим
променама у пословању проузракованих изменом Закона о буџетском систему као и преносом
права управљања пословним простором на Град Београд. Сумирајући резултате пословања у
2018. години, закључује се да је ЈП успешно остварило планиране задатке и циљеве, послујући
као одржив тржишно орјентисан привредни субјект.
Анализом досадашњег рада утврђени су приоритети у наредном периоду
- одржавање и унапређење постојећег нивоа комуналних услуга на пијацама и гробљима,
вишим стандардом услуга и проширењем постојећих капацитета јер је то у интересу
грађана Чукарице.
- ангажовање на наплати потраживања, како би се активном пословном политиком
смањило затечено стање ненаплаћених потраживања из претходног периода и ефикасно
обезбедио прилив и проценат наплате пружених услуга.
Остваривањем планираних задатака Јавно предузеће ће и у наредном периоду остваривати своју
улогу, односно да се о повереној имовини стара са пажњом доброг домаћина и обезбеди
одржавање и унапређење пружања квалитетних услуга грађанима.

ЈП „ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“
Директор,
Драган Човић
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