
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП „СУРЧИН“
Поштовани суграђани, 

У току протекле три године вођења предузећа од стране садаш
њег руководства остварени су резултати које смо дужни да пре
зен тујемо грађанима који су нам указали поверење.    

Преузимањем предузећа у септембру 2012. године затекли смо 
дуг у износу од 159 339 175,65 динара, што је задуженост укуп
ног годишњег буџета. (просечан годишњи буџет у протекле три 
године износио је око 160 000 000,00 динара) 

У децембру 2014. године, након анали
зе пословања, уследила је одлука руко
водства да Јавно предузеће Сурчин не 
буде директно овисно о буџет општи
не, већ да пословањем на тржишту 
обез беди услове за опстанак, што са 
ве ликим успехом чини. (предузеће се 
фи нансира сопственим средствима, а 
не средствима порeских обвезника.)

Пре узете обавезе, у укупном износу од 159 339 175,65 динара, 
су одговорним вођењем и рационалним трошењем средстава 
данас умањене и износе 37 039 175,00 динара, што значи да је ЈП 
„Сурчин“ успело да врати укупно 122 300 000,00 динара (дуг пре
ма добављачима у износу од 62 000 000,00 динара и дуговања за 
Сурчинску петљу у износу од 60 000 000,00 динара).

Поред великих дуговања предузећа и рестриктивног начина 
пос  ловања, предузеће је успело да изведе низ инвестицио-
них ра дова и улагања, као и да обнови возни парк куповином 
нових во зила, чиме ће повећати ефикасност у раду.

www.jpsurcin.org.rs

ЈП СУРЧИН
Јавно предузеће за обављање комуналних и других

делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин

ДУГОВАЊА 20.8.2012 

159.339.175,65
ВРАЋЕН ДУГ  

зАкљУчНО сА 31.11.2015. 

122.300.000,00
ОД 01.12.2014  

пРЕДУзЕЋЕ ОДВОјЕНО ОД 
бУџЕтА ОпштиНЕ



ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:
15 ПАРКОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО СУРЧИН

ТЕРЕН ОШ  
„22 ОКТОБАР“

обележено и осветљено 11 пешачких 
прелаза зарад боље сигурности пешака

www.jpsurcin.org.rs

ОСВЕТЉЕЊЕ  
ПЕШАЧКИХ 

ПРЕЛАЗА

РИБЊАК „БЕЧмЕНСКА БАРА“

ресторан, измуљивање језера, башта



УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА У ДУЖИНИ ОД 5 Км  
(ЈАКОВО, ДОБАНОВЦИ, ПЕТРОВЧИЋ, БОЉЕВЦИ)

УРЕЂЕНЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА У СУРЧИНУ, 
ДОБАНОВЦИмА , БОЉЕВЦИмА, ПЕТРОВЧИЋУ

www.jpsurcin.org.rs

УРЕЂЕЊЕ ГРОБАЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО СУРЧИН
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ЗАмЕНА СТОЛАРИЈЕ И ПОПРАВКА КРОВНЕ 
КОНСТРУКЦИЈЕ НА ДОмУ КУЛТУРЕ ДОБАНОВЦИ

Тренутно су у току радови на санацији и адаптацији унутрашњих  
просторија у које ће се у 2016. години преселити ЈП „Сурчин“

– Постављено је 300 канти за отпатке на територији општине Сурчин;
– Санација одводних канала након поплава у мају 2014. године у Прогару;
– Санација шупа након пожара у Радничком насељу ИМТ у Бечмену.

www.jpsurcin.org.rs

ЈП „Сурчин“ има циљ да у следећој години, низом активности  
подигне свест грађана о заштити животне средине и 2016. 

годину прогласи „Годином екологије”.

На услузи грађанима 
ЈП „Сурчин“

Планирани радови и инвестиције:
–  Православно гробље Сурчин и Добановци;
–  Католичко гробље Сурчин;
–  Словачко гробље у Добановцима и Бољевцима;
–  Изградња 10  паркова за децу на територији целе општине;
–  Пијаца у Бечмену и Јакову;
–  Осветљавање пешачких прелаза на најпрометнијим локацијама у 

свим местима.


