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ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
«ОБРЕНОВАЦ» ИЗ ОБРЕНОВЦА 

 
Почетак рада ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «ОБРЕНОВАЦ» из 

ОБРЕНОВЦА, у даљем тексту (ЈКП «ОБРЕНОВАЦ») датира још 1953. године 
када је Скупштина општине града Обреновца основала Градску комуналну 
установу са задатком да одржава комуналну хигијену, брине се о градском 
зеленилу и пружа погребне и пијачне услуге. 

Након десет година рада, 1963. године Градска комунална установа 
прераста у Комунално предузеће «БУДУЋНОСТ» са истим задатком уз 
додатак обавеза везаних за одржавање Градског купатила и димничарске 
услуге. 

Током 1968. године ово Предузеће се припаја Стамбено комуналном 
предузећу у Обреновцу и од тада све комуналне функције се обављају у овом 
јединственом предузећу. 
 
ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ обавља комуналне делатности од општег интереса, и то: 
     
• Организовано сакупљање и одвожење смећа, сепарација секундарних 

сировина,  
• Спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на 

површинама јавне намене, 
• Одржавање комуналне хигијене града, чишћење и прање улица, 
• Уређивање и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина, 
• Уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање,  
• Одржавање пијаца и пружање услуга на њима, 
• Одржавање јавних купатила, 
• Одржавање јавних WC-a, 
• Друге делатности од локалног интереса. 

 
Под одржавањем објеката комуналне инфраструктуре из оквира 

делатности Предузећа подразумева се текуће одржавање које предузеће 
може предузимати самостално, у складу са законом, или ангажовати друго 
овлашћено правно или физичко лице у складу са законом. 

Јавно комунално предузеће „Обреновац“ Обреновац се финансира из 
сопствених средстава која представљају наплаћени фактурисани приход, као 
и средстава оснивача за вршење услуге одржавања комуналне хигијене града 
и одржавање јавних зелених површина. 

Јавно комунално предузеће „Обреновац“ Обреновац има монополску 
позицију у оквиру своје делатности на територији ГО Обреновац. 
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ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ У СКЛАДУ СА КОЈИМА ПОСЛУЈЕ ЈКП 
„ОБРЕНОВАЦ“ ИЗ ОБРЕНОВЦА 

 
1. Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса (Сл. Гласник  РС бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), 
2. Закон о комуналним делатностима Сл. Гласник РС, бр. 16/97, 

42/98,88/11 ) 
3. Закон о средствима у својини Републике Србије (Сл. Гласник РС, бр. 

53/95, 3/96,54/96, 32/97), 
4. Закон о сахрањивању и гробљима (Сл. Гласник РС, бр. 20/77, 101/05), 

                   
5. Одлука о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању (Сл. Лист 

Града Београда, бр. 27/02 ,11/05, 16/10) 
6. Одлука о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању на 

територији Градске општине Обреновац( 16/10) 
7. Одлука о одржавању чистоће, (Сл. лист Града Београда, бр. 27/02 

,11/05, 20/05,15/10) 
8. Одлука о уређивању обављања појединих послова у комуналној 

делатносит одржавања чистоће на територији Општине Обреновац (Сл. 
лист Града Београда, бр. 1/05,21/05, 27/05, 4/06, 12/10) 

9. Одлука о пијацама (Сл. лист Града Београда, бр. 9/01, 11/05 и 23/05), 
 
ЕЛЕМЕНТИ ЗА САГЛЕДАВАЊЕ ПОЛИТИКЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

 
Сагласност на цене основних комуналних производа и услуга, као и све 

остале цене комуналних услуга које пружа ЈКП «ОБРЕНОВАЦ» даје 
Општинско веће које је претходно усвојио Управни одбор ЈКП «ОБРЕНОВАЦ», 
на предлог стручне службе Предузећа. 

Имајући у виду да се асортиман услуга знатно не мења, до повећања 
обима производа и услуга може доћи уколико се повећа број корисника услуга, 
односно повећање површина са којих се организовано врши сакупљање и 
одвожење комуналног отпада, као и повећање површина које су у обухвату 
чишћења и прања улица и одржавања зелених површина. 

Цена услуге сакупљања, одвожења и депоновања смећа зависи од 
директних трошкова (горива, резервних делова, сервисирања и одржавања 
возила, осигурања и регистрације возила, трошкова зарада радника, трошкова 
заштите на раду), индиректних трошкова (одржавање пута до депоније, 
трошкови судова за одлагање смећа, надзора, контроле, администрације), 
трошкова амортизације и укупне површине са које се врши сакупљање и 
одвожење смећа. 
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ЕЛЕМЕНТИ ЗА САГЛЕДАВАЊЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ И ЗАРАДА 
 
      У ЈКП «ОБРЕНОВАЦ» тренутно је запослено 188 радника на 

неодређено време. 
JКП''Обреновац''Обреновац планира примање у радни однос шест 

радника у 2013. години због почетка рада објекта Зоо хигијене, односно 
прихватилишта за псе и мачке.  

                                                                                                       
 
Квалификациона структура запослених радника по степенима стручне   

спреме и квалификацији: 
                                           

       
Ред. 
број 

КВАЛИФИКАЦИЈА  
И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

Број 
радника 

1 НК / I 64 
2 ПК / II 14 
3 КВ / III 42 
4 ССС / IV 48 
5 ВКВ / V 1 
6 ВС / VI 9 
7 ВСС / VII 10 
 УКУПНО 188 

 
Старосна структура запослених радника 

Ред. 
број 

РАСПОН ГОДИНА ЖИВОТА Број 
радника 

1 до 30 15 
2 од 31 – 40 69 
3 од 41 - 50 46 
4 преко 50  58 
 УКУПНО 188 

 
Структура запослених према годинама радног стажа: 

 

 
 
                                                                                                                        3. 
 
 

Ред. 
број 

РАСПОН ГОДИНА СТАЖА Број 
радника 

1 до 10 39 
2 од 10 - 20 68 
3 од 20 - 30 48 
4 од 30 - 40 33 
 УКУПНО 188 



 
 
 
 
 Пословодство ЈКП-а, чине директор и заменик директора.  

Критеријуми за одређивање зараде пословодства: 
• Одговорност у раду 
• Одговорност у одлучивању 
• Самосталност у одлучивању 
• Сложеност послова 
• Стручност 

           Висина зараде директора, за обављени рад и време проведено на раду 
,на месечном нивоу у нето износу израчунава се множењем месечне основице 
са коефицијентом 9,00. У висину зараде директора, утврђену на овај начин, 
није урачуната накнада за топли оброк, регрес и минули рад. 

 Висина зараде заменика директора,за обављени рад и време 
проведено на раду, на месечном нивоу у нето износу израчунава се 
множењем месечне основице са коефицијентом 8,10. У висину зараде 
заменика директора, утврђену на овај начин,није урачуната накнада  за топли 
оброк, регрес и минули рад.  

Јубиларне награде запосленим радницима на које стичу право у 2013. 
години планиране су на нивоу од 2.300.000,00 динара. Право на јубиларне 
награде остварује укупно 19 радника и то: 2 радника са 30 година рада у 
предузећу, 3 радника са 20 година рада у предузећу као и 14 радника са 10 
година радног стажа. Планирана просечна бруто зарада  у предузећу за месец 
који претходи месецу у коме се јубиларне награде исплаћују помножено са 
бројем радника и припадајућим порезом износе око 2.300.000,00  динара. 

 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ 

АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ 
 

 
I.   КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ 

 
Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су: 

 
• у случају болести запосленог или члана његове уже породице које 

изискује веће трошкове у погледу дијагностиковања (снимање скенером, 
магнетном резонанцом, прегледи ласером и сл.), односно одржавања 
здравственог стања и способности (ортопедска помагала и др). 

 
• За случај теже инвалидности запосленог или члана његове уже 

породице за лечење у одговарајућој здравственој установи, која не може 
да се обазбеди из средстава Социјалног осигурања. 

 
• За случај теже инвалидности запосленог или члана његове уже 

породице коју је утврдио надлежни орган и који захтева повећане 
трошкове у смислу одржавања здравствених, професионалних и радних 
способности. 
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Приликом исплате наведене солидарне помоћи исплатилац је дужан да 

има доказе о правној и медицинској основи давања солидарне помоћи 
(извештај здравствене установе, рачуне, оверене изјаве и др.). 

Примања запослених по основу солидарне помоћи за случај болести, 
здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове 

уже породице утврђују се у висини неопорезивог износа, а највише до 
висине износа документованих трошкова. 

 
У случају смрти запосленог или члана уже породице (брачни друг и деца 

запосленог), приликом исплате наведене помоћи запослени је обавезан да уз 
захтев за одобравање ове помоћи достави извод из књиге умрлих, 
веродостојан документ о трошковима сахране. 
 

II.   КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТСКЕ   
АКТИВНОСТИ 

 
Средства за спортске активности могу се издвојити у следећим случајевима: 

• коришћење отворених и затворених терена за колективне спортове, које 
ће запослени користити у тачно назначеним терминима и временски 
ограничено. 

• Коришћење отворених и затворених базена, које ће запослени 
користити у тачно назначеним терминима и временски ограничено.  

• За спонзорисање наступа клубова и појединаца са територије ГО 
Обреновац,у складу са мишљењем Комисије за спорт уз обавештавање 
Општинског већа. 

• Помоћ клубовима са територије ГО Обреновац у организовању 
спортских догађаја,у складу са мишљењем Комисије за спорт уз 
обавештавање Општинског већа. 

III.   КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРОПАГАНДУ 
(информисање) 

Средства за пропаганду (информисање) могу се издвојити за следеће намене: 
• коришћење медија (штампаних, радија, телевизије) за објављивање 

информација о активностима ЈКП «ОБРЕНОВАЦ», 
• израда пропагандног материјала (леци, брошуре, билтени) којима се 

информишу корисници комуналних услуга. 
 

V.   КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ 
 
Средства за репрезентацију могу се издвојити за следеће намене: 

• Трошкови кафе, чаја, и безалкохолних пића за пословне партнере, 
странке, делегације, 

• Трошкови пословних ручкова са представницима других предузећа, 
пословних партнера, оснивача, домаћих и страних делегација, 

• Трошкови куповине поклона мање вредности, 
• Трошкови прославе Дана Предузећа. 
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА 
УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 
 

Управни одбор ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“  има председника и четири члана. 
Надзорни одбор ЈКП „ОБРЕНОВАЦ има председника и два члана. 

 
Критеријуми за обрачун фиксног дела накнаде су: 

1. Присутност на седницама, 
2. Испуњеност свих обавеза које проистичу из закона, одлуке оснивача и 

потреба пословања Предузећа. 
 

Фиксни део накнаде исплаћује се месечно, а висина му је у нето износу 
за сваки месец: 

• За председника Управног одбора   10.000,00 динара месечно 
• За члана Управног одбора      8.000,00 динара месечно 
• За председника Надзорног одбора     8.000,00 динара месечно 
• За члана Надзорног одбора      6.000,00 динара месечно 

 
 

С`поштовањем, 
                                  
          Директор  
         __________________ 

Милан Вукашиновић, дипл.ецц. 
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ЈКП Обреновац"

Ред. НАЗИВ ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ ПЛАН 
број 2013.

1 Сектор изношења и депоновања  смећа 129.569.243
Смеће                   - домаћинства 86.800.000
                             - привреда, пословни простор 25.000.000
Приход од депоновања смећа 5.769.243
Приход од откупа секундарних сировина 4.000.000
Приход од одношења смећа аутоподизачем 8.000.000

2 Сектор зоо хигијене 11.800.000
Приход од контроле бројности популације паса и мачака 10.000.000
Приход од складиштења според.произв. живот. порекла 1.800.000

3 Сектор комуналне хигијене 78.620.529
Одржавање комуналне хигијене града по Програму 78.620.529

4 Сектор одржавања јавних зелених површина 70.231.333
Одржав. јав.зел.површ.и осталих зел.површ. по Програму 58.231.333
Приход од вршења услуге одржавања зелених површина 12.000.000

5 Сектор гробља и пијаце 41.600.000
Зелена пијаца 24.300.000
Приход од пазара Зелене пијаце-дневна наплата 4.600.000
Приход од закупа - правна лица 19.700.000
Сточна пијаца 1.700.000
Приход од закупа полигона 500.000
Приход од пазара и вашара 1.200.000
Приход од услуга на гробљу 15.600.000
Приход од одобрења и накнада за изв.грађев.радова 1.100.000
Приход од сахрана и ексхумација 2.300.000
Остале услуге 1.500.000
Приход од продаје погребне опреме 2.700.000
Приход од продаје опсега и породичних гробница 3.400.000
Приход од обнова закупа и закупа гробних места 4.600.000

6 Сектор одрж. стамбеног фонда и објеката система 11.160.000
Приход од наплате одржавања стамбених згрaдa 8.360.000
Приход од пазара бањског купатила 2.800.000

7 Приходи од условљених донација 20.000.000
8 Приходи од усклађивања вредности потраживања 3.000.000
9 Приходи од вршења услуга за друга предузећа 11.500.000

10 Приходи од камата 8.000.000
11 Остали финансијски приходи 687.881

У К У П Н О 386.168.986

децембар 2012.

 ПЛАН ПРИХОДА



ПЛАН ТРОШКОВА  
Ред. ВРСТА ТРОШКА план  2013.

1 Набавна вредност продате робе 3.200.000            
2 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 53.700.000          
* Трошкови  материјала за израду 7.500.000               

*
Трошкови осталог материјала (режијског)  амбалажа, ауто гуме, канцеларијски 
материјал, материјал за одржавање некретн. постројења и опреме) 10.000.000             

* Трошкови горива и енергије 36.200.000             
Нафтни деривати 23.000.000             
Трошкови угља 1.200.000
Трошкови електричне енергије 12.000.000

3 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 213.226.986
* Трошкови зарада и накнада зарада(бруто) 193.224.724

Трошкови зарада и накнада зарада за запослене 188.224.724
Трошкови зарада и накнада зарада за пословодство 5.000.000

* Трошкови накнада по ауторском уговору 84.000
* Трошкови накнада по уговору о делу 318.000
* Трошкови накнада члановима управног  и надзорног одбора 1.300.000
* Остали лични расходи и накнаде 18.300.262

Отпремнина за одлазак у пензију 1.890.000
Допринос у добровољни пензијски фонд који не чини зараду 2.500.000
Јубиларне награде 2.300.000
Трошкови службеног пута у земљи 50.000
Трошкови превоза на радно место и са радног места 9.310.262
Помоћ запосленима и члановима њихових породица 250.000
Поклон пакетићи за Нову годину 1.000.000
Остали лични расходи и накнаде 1.000.000

4 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 56.390.000
* Трошкови транспортних услуга 6.400.000

Трошкови  ПТТ услуга 6.000.000
Остали транспортни трошкови 400.000

* Трошкови услуга одржавања 16.760.000
Трошкови одрж.гробља - израда опсега и гробница 2.400.000
Трошкови услуга одржавањa некретнина,постројења и опреме  5.000.000
Трошкови  одржавања стамбеног фонда 8.360.000
Остали трошкови услуга одржавања 1.000.000

* Трошкови закупнина пословног и складишног простора 100.000
* Трошкови рекламе и пропаганде 600.000
* Трошкови по основу услужног ангажовања радника 30.000.000
* Трошкови осталих услуга 2.530.000

Трошкови комуналних услуга 1.500.000
Трошкови услуга у промету (провизија) 30.000
Остале услуге 1.000.000

5 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 46.342.000
Трошкови амортизације 40.000.000
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 6.342.000

6 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 15.260.000
* Трошкови непроизводних услуга 2.230.000

Здравствене услуге 700.000
Услуге адвоката 100.000
Трошкови стручног образовања и усавршавања 250.000

ЈКП "ОБРЕНОВАЦ"
децембар  2012.



Ред. ВРСТА ТРОШКА план  2013.
Трошкови услуга ревизије финансијских извештаја 180.000
Остале непроизводне услуге 1.000.000

* Трошкови репрезентације 1.100.000
Трошкови угоститељских услуга 200.000
Трошкови угоститељских услуга приликом јубиларних прослава 400.000
Остали трошкови репрезентације 500.000

* Трошкови премија осигурања 2.450.000
Премије осигурања за непокретности, постројења,опрему и биолошка средства 400.000
Премије осигурања за возила 1.500.000
Премије осигурања запослених у процесу рада(осим животног осигурања) 550.000

* Трошкови третмана споредних производа животињског порекла 1.500.000
* Трошкови платног промета 700.000
* Трошкови чланарина 50.000
* Трошкови пореза 2.280.000

Порез на имовину 750.000
Накнада за коришћење грађевинског земљишта 850.000
Комунална такса на фирму 180.000
Остали порези, накнаде и таксе 500.000

* Остали нематеријални трошкови 4.950.000
Услуга дораде Акта о процени ризика 1.000.000
Трошкови по основу прекршајних поступака,судских пресуда 2.000.000
Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења 500.000
Трошкови претплате на стручне часописе и публикације 150.000
Трошкови учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом 300.000
Трошкови огласа у штампи и другим медијима 500.000
Остали разни нематеријални трошкови( вулк.услуге и друге услуге ) 500.000

7 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1.150.000
Расходи камата 1.000.000
Остали финансијски расходи 150.000

8 ОСТАЛИ РАСХОДИ 3.900.000
Расходи по основу директних отписа потраживања 3.000.000
Издаци за хуманитарне намене 200.000
Издаци за културне,образовне,спортске и друге намене 200.000
Остали непоменути расходи (штете,казне за прекршаје и друго) 500.000

9 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ 3.000.000
Обезвређење потраживања због немогућности наплате 3.000.000

У К У П Н О 396.168.986

Напомињемо да су у Плану прихода приказани фактурисани приходи. У зависности од остварења
прихода, односно наплате потраживања за извршену услугу, предузеће ће сервисирати обавезе
према запосленима,за исплату зарада, као и остале обавезе које произилазе из обављања делатности.
Уколико се остваре приходи у већем износу од планираних, уколико остварење трошкова буде ниже,
ЈКП''Обреновац''Обреновац ће реализовати набавке из сопствених средстава, а све у зависности од 
прилива финансијских средстава и стања на текућем рачуну предузећа. 



ЈКП “ОБРЕНОВАЦ”Обреновац

        ПЛАН УЛАГАЊА
Ред. НАЗИВ 

сопс.сред. сред.оснив.

A Сектор изношења и депоновања смећа

1 Набавка судова за смеће 2.500.000
2 Пренете обавезе по Уговору за плаћање рата за булдозер 6.000.000
3 Набавка расхладних уређаја ( 2 комада) 70.000
4 Набавка и инсталација опреме за одређив.полож.возила 600.000
5 Изградња боксова за контејнере 300.000

I УКУПНО СЕКТОР ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВ. СМЕЋА 3.470.000 6.000.000

Б Сектор зоо хигијене

1 Заврш. радови на прих.за псе и мачке,опрем.и остало 10.000.000
2 Прен.обав.из 2012.за плаћ. рад. за прихват.и надзор 4.662.240

II УКУПНО СЕКТОР ЗОО ХИГИЈЕНЕ 0 14.662.240

В Сектор комуналне хигијене

1 Набавка посипача соли 200.000
2 Набавка рачунара са пратећом опремом 70.000

III УКУПНО СЕКТОР КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ 270.000 0

Г Сектор одржавања јавних зелених површина

1 Садни материјал 1.000.000
* сезонско цвеће
* вишегодишњи засади
* трава, хумусна земља,ђубриво,прихрана и преп.за заш.
2 ПВЦ канистер за заливање од 1000 лит. 100.000
3 Моторни дувач са прскалицом 70.000
4 Набавка и поправка мобилијара 1.000.000

IV УКУПНО СЕКТОР ОДРЖ.ЈАВНИХ ЗЕЛ. ПОВРШ. 1.170.000 1.000.000

Д Сектор гробља и пијаца

1 Набавка рачунара са пратећом опремом 100.000
2 Набавка погребне опреме 1.800.000
3 Набавка клима уређаја 80.000
4 Набавка тримера 70.000
5 Моторни дувач са прскалицом 70.000

План  2013.

децембар  2012. године
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Ред. НАЗИВ 
сопс.сред. сред.оснив.

План  2013.

6 Аутоматски лифт за спуштање ковчега 140.000
7 Спомен обележје - крст Ново гробље 100.000
8 Набавка, инсталација програма, дорада софтвера 50.000
9 Изградња 1 кw мреже за напај.посл.прос.на пијаци 1.000.000
10 Изградња надстрешнице (зона за рамове) 500.000

V УКУПНО  СЕКТОР ГРОБЉА И ПИЈАЦА 3.910.000 0

Ђ Сектор одржавање

1 Набавка алата 220.000
2 Набавка клима уређаја 30.000
3 Реконструкција објекта Бање 20.000.000

VI УКУПНО СЕКТОР ОДРЖАВАЊЕ 250.000 20.000.000

Е Сектор општих послова 

1 Набавка рачунара са пратећом опремом 90.000
2 Набавка лаптопа 50.000
3 Набавка опреме и средстава за заштиту од пожара 500.000

VII УКУПНО СЕКТОР ОПШТИХ ПОСЛОВА 640.000 0

Ж Сектор финансијских послова

1 Набавка рачунара са пратећом опремом 300.000
2 Набавка канцеларијског намештаја 150.000
3 Набавка рачунских машина 50.000

VIII УКУПНО СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА 500.000 0

I УКУПНО СЕКТОР ИЗНОШЕЊА И ДЕПОН. СМЕЋА 3.470.000 6.000.000
II УКУПНО СЕКТОР ЗОО ХИГИЈЕНЕ 0 14.662.240
III УКУПНО СЕКТОР КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ 270.000 0
IV УКУПНО СЕКТОР ОДР.ЈАВ.ЗЕЛ.ПОВРШИНА 1.170.000 1.000.000
V УКУПНО СЕКТОР ГРОБЉА И ПИЈАЦЕ 3.910.000 0
VI УКУПНО СЕКТОР ОДРЖАВАЊА 250.000 20.000.000
VII УКУПНО СЕКТОР ОПШТИХ ПОСЛОВА 640.000 0
VIII УКУПНО СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА 500.000 0

У К У П Н О 10.210.000 41.662.240
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