Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 28.06.2014. године,
разматрајући Прелиминарни извештај о раду комисија за евидентирање штете настале
поплавама у градској општини Обреновац закључно са 17. односно 26. јуном 2014. године,
предлог Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2014. годину и ребалансе Програма
пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач за 2014. годину, на основу
члана 24 тачка 42 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број
19/14 – пречишћен текст) и члана 102 Пословника Скупштине градске општине („Службени
лист града Београда“, број 6/11), а у вези члана 58 Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 119/12) донела је следеће
З АК ЉУ Ч КЕ
1. КОНСТАТУЈЕ СЕ да је поплава која је задесила територију градске општине
Обреновац 16.05.2014. године од осам јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач градска општина Обреновац код пет нанела директну материјалну штету тако
што су код ових предузећа поплављени пословни објекти, целокупна опрема и техника,
а да је код свих осам предузећа, због поплаве корисника њихових производа и услуга
изазвала индиректну штету и довела до непланираног прекида пословања, односно до
поремећаја у пословању.
2. КОНСТАТУЈЕ СЕ да су одмах по стицању минимума услова, а уз координацију са
Штабом за ванредне ситуације градске општине Обреновац, сва јавна предузећа чији је
оснивач градска општина Обреновац и то:
1. ЈП за изградњу Обреновца,
2. ЈП „Пословни простор“ Обреновац,
3. ЈП за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине
Обреновац
4. ЈКП „Обреновац“
5. ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац
6. ЈКП „Топловод“ Обреновац
7. ЈКП „Паркинг сервис“ Обреновац
8. ЈП Спортско културни центар Обреновац,
укључена у сагледавање обима штете како у својим пословним објектима, тако и на
целој територији градске општине учешћем запослених у раду комисија за
евидентирање штета, као и да су комунална предузећа предузела хитне мере за
оспособљавање и заштиту комуналних објеката и друге имовине у циљу наставка
пружања услуга корисницима, како би се смањила опасност по имовину физичких и
правних лица и живот и рад грађана.
3. Због поремећаја у раду јавних предузећа, угрожености живота и здравља људи и
имовине физичких и правних лица, градска општина Обреновац је као оснивач, на
предлог Штаба за ванредне ситуације предузела, односно предложила следеће мере:
- јавно комуналним предузећима да за мај и јун ослободе кориснике својих услуга
обавезе плаћања производа и услуга из разлога што у овом периоду оштећења
комуналних ситема није било испоруке редовних производа и услуга, што су
предузећа прихватила с тим што од оснивача захтевају рефундацију изгубљеног
прихода;
- Скупштини градске општине да донесе одлуку о ослобађању закупаца пословног
простора у јавној својини града Београда, чији је корисник градска општина
Обреновац, којим управља ЈП „Пословни простор“, обавезе плаћања закупнине у
одређеном проценту и за одређени период из разлога што је скоро у целини
поплавом оштећен закупљен пословни простор због чега је до његовог санирања и
оспособљавања прекинут рад од стране закупаца.
4. Од осам јавних предузећа, три су индиректни корисници буџета (ЈП за изградњу
Обреновца, ЈП „Пословни простор“ Обреновац, ЈП за заштиту и унапређење животне
средине на територији градске општине Обреновац) и трошкови плата и текући
трошкови пословања у потпуности се обезбеђују у буџету градске општине Обреновац.
Преосталих пет јавних и јавно комуналних предузећа приходе остварују продајом
производа и услуга, и по посебним програмима појединих предузећа се у складу са
Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 119/12) и Законом о комуналним

делатностим („Службени гласник РС“, број 88/11) одобравају субвенције, односно
плаћају услуге заједничке комуналне потрошње из буџета градске општине за
реализоване активности.
Због поремећаја у пословању, за ова предузећа изостаће субвенције из буџета градске
општине, а изгубиће и приход од корисника услуга прихватањем препоруке за
ослобађање плаћања услуга за мај и јун 2014. године, због чега ће имати знатно
умањење прихода, односно због чега неће моћи да исплате зараде и покрију трошкове
текућег пословања.
ЈКП „Паркинг сервис“ Обреновац имаће прекид пословања за дужи период, због
оштећења путне инфраструктуре, техничке опреме, пословног простора и возила и у
немогућности је да реализује планиране приходе по свим изворима, а тиме и да
обезбеди исплату зарада за 44 запослена лица и покриће редовних трошкова.
ЈП Спортско културни центар Обреновац има прекид пословања због оштећења свих
културно спортских објеката којима управља (дома културе, спортске хале, базена,
биоскопа) и у немогућности је да реализује планиране приходе по свим изворима, а
тиме и да обезбеди исплату зарада за 80 запослених лица и покриће редовних трошкова.
5. Градска општина Обреновац, обзиром на утврђени обим средстава буџета за 2014.
годину и намену истих за предузећа чији је оснивач, а који нису индиректни корисници
буџета градске општине, није у могућности да обезбеди потребна средства за исплату
зарада и покриће минималних трошкова функционисања, као ни довољна средства за
обнову тј. капитално одржавање објеката, набавку опреме и улагање у укупну
инфраструктуру ових предузећа, као основног предуслова за заштиту живота и здравља
грађана Обреновца.
6. УПУЋУЈЕ СЕ иницијатива Влади РС, надлежним министарствима и органима града
Београда за пружање помоћи и хитно предузимање неопходних мера за отклањање
поремећаја у пословању јавних и јавно комуналних предузећа, чији је оснивач градска
општина Обреновац и стварање услова за њихово несметано функционисање, а пре
свега за обезбеђење финансијских средстава у буџету РС и буџету града Београда за
2014. годину, као помоћи овим предузећима за обнову објеката којима управљају, тј. за
капитално одржавање објеката комуналне инфраструктуре, за набавку опреме и
репроматеријала, за исплату зарада и покриће редовних трошкова минималног
функционисања.
7.

Закључак се доставља: Влади РС, министарствима надлежним за: послове финансија,
трговине, рада, привреде, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, рударства и
енергетике, културе, омладине и спорта, државне и локалне самоуправе, Канцеларији за
помоћ и обнову поплављеног подручја, надлежним органима града Београда, јавним
предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац и архиви.
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