Предузеће обавља комуналне делатности:
Сакупљање пречишћавање дистрибуција воде,сакупљање комуналног
отпада, његовог одвожења, правилног третмана и безбедног одлагања,одржавање јавних
зелених површина, одржавање чистоће на јавним површинама, управљање и одржавање
гробљима,услуге одржавања објеката и чишћење зграда,управљање и одржавање
пијацама и врши друге комуналне делатности од општег интереса. Предузеће обавља
комуналне делатности за подручје градске општине Барајево.
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ЈЕ:
36.00 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Обухвата скупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде за потребе
домаћинства и индустрије. Укључени су скупљање воде из различитих извора и
дистрибуција воде, као и рад система за наводњавање: нису укључене услуге
наводњавања и сличне помоћне услуге у пољопривреди.
Обухвата:
-

скупљање воде из језера, река, бунара, са извора и сл.

-

скупљање кишнице

-

пречишћавање воде

-

обраду воде у индустријске и друге сврхе

производњи воде

десалинизацију морске или подземне воде као главне активности у

-

дистрибуцију воде цевоводом, возилом-цистерном или на други

-

рад канала за наводњавање.

начин

ПОРЕД ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋЕ ОБАВЉА И ОСТАЛЕ
ДЕЛАТНОСТИ :
38.21-третман и одлагања отпада који није опасан
Обухвата.
-Одлагање третман пре одлагања закопавање и заоравање,
остатака одлагање отпада насталог инсеренацијом или сагоревање и др
96.03-Погребне и сродне делатности
Обухвата
-сахрањивање и спаљивање људских и животињских лешева
-припрема лешева за сахрањивање ,спаљивање и балзамовање и погребне

услуге,
-услуге сахрањивања и спаљивања,
-изнајмљивање опремљеног простора за церемоније сахране на гробљу,
-изнајмљивање и продавање гробни места,
-одржавање гробова и споменика.
38.11-Скупљање отпада који није опасан
Обухвата.
-Скупљање не опасног чврстог отпада ,смеће на локалној територији ,као
је сакупљање
комуналног и комерцијалног отпада у контејнере што
може бити
мешавина материјала,који се могу поново употребити,
-скупљање рецикабни материјала,
-скупљање отпада са јавних површина,
-скупљање грађевинског отпада,
- скупљање и уклањања отпадака као што су грање и шљунак,
-скупљање текстилног отпада,
-активности у трансфвер станицама за не опасан отпад.
38.12- Скупљање опасног отпада
Обухвата.
-сакупљање опасног отпада као што су .
-коришћења моторна уља,
-биолошки опасан отпад,
-нуклеарни отпад,
-коришћене батерије,
-активности у трансфер станицама за неопасан отпад.
38.31-Демонтажа олупина
Обухвата
Демонтажу олупина било које врсте
(аутомобила, бродова,рачунара,телевизора и други уређај) у циљу
поновне употребе материјала.
38.32-Поновна употреба разврстаних материјала.
Обухвата. .

-Прераду металног и неметалног отпада и отпадака, остатака секундарне
сировине обично укључује физичке или хемијске трансформације.
-Такође укључује употребу материјала из токова отпада у форми
1)сепарације и разврстанје материјала
који се могу поново употребити из токова не опасног отпада или
2) сепарација и разврставанје материјала мешовитог отпада који се може
Поново употребити као папир,пластика,искоришћене лименке и метали у
у различите категорије.
81.30-Услуге и уређење и одржавање околине
Обухвата
-уређење и одржавање паркова и вртова
-за приватне куће и стамбене зграде,
- јавне зграде( школе, болнице,административне зграде)
- градске зелене површине и гробља
-зеленило и саобраћајнице,путеве,железничке пруге и транвајске шине,
-пловне канале,луке,индустријске и пословне зграде.
-уређење и одржавање зеленила и спортских терена.
23.61Производња производа од бетона намењени за грађевинарство.
Обухвата: производњу производа од бетона, цемента или предмета од
вештачког камена за употребу у грађевинарству:
- опеке, плоча за поплочавање, блокова, панела, испуна, цеви, стубова и
др.
- монтажних грађевинских елемената за високоградњу и нискоградњу од
бетона, цемента или вештачког камена.
23.63 – Производња свежег бетона
Обухвата:
- производњу свежег и суво мешаног бетона и малтера.
23.69 – Производња осталих производа од бетона и гипса
Обухвата:
- производњу осталих производа од бетона, цемента, гипса и вештачког
камена:
- кипова, предмета са удубљеним и испупченим рељефом, украсних посуда,
жардињера, клупа и др.

35.30 – Снабдевање паром и климатизација
Обухвата:
- производњу: и дистрибуцију паре и топле воде за грејање и у друге сврхе,
- и дистрибуцију хладног ваздуха и воде,
- леда у сврхе хлађења хране и у не прехрамбене сврхе.
37.00- Уклањање отпадних вода
Обухвата: рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода,
- скупљање и транспорт индустријских комуналних и других отпадних вода
као и
кишнице, коришћење канализационих мрежа, колектора, покретних
танкова или
др. видова транспорта,
- пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и
канализационих
јама: одржавање хемијских тоалета,
- обраду – пречишћавање отпадних вода укључујући канализационе
индустријске
отпадне воде и воду из базена за купање применом физичких, хемијских
биолошких процеса,
- одржавање и чишћење одводних канала и дренажу, укључујући

и

деблокирање
одвода.

41.10 – Разрада грађевинских пројеката
Обухвата:
- разраду грађевинских пројеката за стамбене и не стамбене зграде,
обједињавањем финансијских , техничких и физичких средстава неопходних за
реализацију грађевинских пројеката ради касније продаје.
41.20 – Изградња стамбених и не стамбених зграда
Обухвата:
-

изградњу свих врста стамбених зграда,

-

зграде с једним станом

-

зграде с више станова укључујући вишеспратне зграде

-

изградњу свих врста не стамбених зграда

-

зграда за индустријску производњу: фабрика, постројења итд.

42.11 - Изградња путева и аутопутева
Обухвата:
-

изградњу улица, аутопутева, друмова и других путева за возила и

пешаке,
површинске
мостовима и тунелима,
-

радове

на

улицама,

путевима,

ауто

путевима,

асвалтирање путева и др.

42. 21 – Изградња цевовода
Обухвата:
Изградњу осталих грађевина за:
цевоводе за пренос на велике даљине и градске цевоводе
(међумесни, локални цевоводи)
-

главне доводе и мрежу,

-

системе за наводњавање, (канали)

-

резервоаре

-

изградњу: одводних система, колектора укључујући поправке,

-

постројења за депоновање отпадних вода,

-

црпних станица

-

копање бунара

42.22 – Изградња електричних и телекомуникационих водова
Обухвата:
-

изградњу осталих грађевина за:

-

међумесне и локалне комуникационе енергетске далеководе и

-

електране

мрежу,

42.91 – Изградња хидротехничких објеката
Обухвата изградњу:
речних радова,

водених путева, пристаништа, марина устава и друго као извођење

-

брана, насипа,

-

ископавање водених путева и др.

42.99- Изградња осталих непоменутих грађевина
Обухвата:
- изградњу индустријских постројења и др.
43.11 – Рушење објеката обухвата:
-

рушење и демонтажу зграда и других објеката

43.12 – Припремање градилишта
Обухвата:
- рашчишћавање градилишта,
-

земљане радове: ископавање, насипање, нивелисање терена, ископ

канала,
уклањање стена, минирање и др.
43.21 – Постављање електричних инсталација
Обухвата:
-

инсталирање електричних система у свим врстама зграда и осталим

-

постављање инсталација:

-

електричних водова и прикључака

грађевинама:

43.22 – Постављање водоводних и климатизационих система
Обухвата:
инсталирање водоводних, канализационих и климатизациони
системи, укључујући доградњу, адаптацију, одржавање и поправке и др.
43.29 – Остали инсталациони радови у грађевинарству
Обухвата: инсталирање остале опреме осим електричне, водоводне,
канализационе, за грејне и климатизационе системе, индустријска постројења у зградама
и осталим грађевинама.
43.31 – Малтерисање
Обухвата: малтерисање спољних и унутрашњих површина зграда и
др.објеката и украсне штуко радове, укључујући и наношење одговарајуће подлоге.

43.32 – Уградња столарије
Обухвата:
уградњу врата (осим аутоматских и обртних), прозора, оквира за
врата и прозора од дрвета или другог материјала,
-

уградња кухињске опреме, ормана, степеништа, опреме за радње

-

унутрашње довршавање таваница, покретних делова и др.

исл ,

43.33 – Постављање подних и зидних облога
Обухвата:
-

постављање,

-

поплочавање, намештање (или облагање) у зградама и осталим

грађевинама:
керамичких, бетонских или камених, зидних или подних плочица,
паркета и других подних облога од дрвета, теписона, линолеумских подних покривача и
укључујући и оне од гуме или пластичних маса,
-

подних и зидних облога од тераца, мермера, гранита или шкрљца,

тапета.
43.34 - Бојење и застакљивање
Обухвата:
-

унутрашње и спољашње бојење зграда,

-

бојење осталих грађевина,

-

застакљивање, постављање огледала и др.

43.39- Остали завршни радови
Обухвата:
-

чишћење нових зграда након изградње,

-

остале непоменуте завршне радове

43.91 –Кровни радови
Обухвата:
-

подизање кровова

-

покривање кровова

43.99 – Остали непоменути специфични грађевински радови

Обухвата:
- специјализоване грађевинске радове који су заједнички за различите врсте
грађевина, а захтевају поседовање специјалних вештина и опреме.
45.20 – Одржавање и поправка моторних возила
Обухвата:
-

одржавање и поправку моторних возила:

-

механичке поправке,

-

електричне поправке и др.

47.89 - Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацамa
Обухвата: трговину на мало:
-

осталом робом на тезгама и пијацама,

-

теписима, подним прекривачима, књигама, играчкама и игрицама,

-

апаратима за домаћинства, електроником за широку потрошњу,

-

музичким и видео записима

52.21-Услужне делатности у копненом саобраћају
Обухвата:
-активности у вези с копненим превозом путника ,животиња и терета:
-пратеће активности у вези с коришћењем (наплате и одржавања) путева,
мостова,тунела паркиралишта или гаража,и др.

49.41 – Друмски превоз терета
Све активности у вези превоза терета друмом:
-

превоз тешког терета,

-

превоз расутог терета,

-

изнајмљивање теретног возила с возачем

69.20 – Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови
Обухвата:
- праћење трговинских или других трансакција у пословању,
- израду финансијских извештаја и проверу тих извештаја,

- ревизију финансијских извештаја
- припремање личних и пословних пријава за плаћање пореза,
- саветодавне активности и заступање клијената пред пореским органима .
71.11 – Архитектонска делатност
Обухвата: давање архитектонских савета који се односе на:
- израду нацрта и планова пројеката,
- урбанистичко и просторно планирање и пројектовање
71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање
Обухвата:
инжињерски дизајн то јест примену закона физике и принципа
инжињерства у дизајнирању машина материјала, инструмената, структура, процеса и
система и консултанске активности у вези са машинама и процесима,
-

пројектима за нискоградњу,

80.20 – Услуге система обезбеђења
Обухвата:
Надгледање и даљинско надгледање, електронског заштитног, алармног
система као што су против провалнички и противпожарни аларми, укључујући њихово
постављање и одржавање и др.
81.10 - Услуге одржавања објекта
Обухвата:
Комбинацију услуга одржавања објеката које подразумевају чишћење,
одржавање, избацивање отпадака, чување и заштиту, разношење поште, прање рубља и
сличне услуге унутар објекта и др.
81.21 – Услуге редовног чишћења зграда
Обухвата:
-

редовно чишћење свих типова објеката као што су:

-

канцеларије,

-

куће или стамбене зграде,

-

фабрике,

-

радње,

-

установе

81.22. Услуге осталог чишћења зграда и опрема
Обухвата:
-

спољашње чишћење свих типова објеката, укључујући канцеларије,

фабрике,
радње и друге пословне објекте и зграде за становање,
специјализовано чишћење зграда као што су: прање прозора и
стакленика, чишћење димњака, камина, котларница, великих пећи, котлова,
вентилационих пролаза, издувних уређаја и др.

81.29 – Услуге осталог чишћења:
Обухвата:
-

чишћење и одржавање базена

-

чишћење возова, аутобуса и авиона

-

чишћење цистерни танкера

-

дезинфекцију објеката и уништавање штеточина

-

сакупљање и уклањање боца са улица

-

чишћење улица, уклањање снега и леда,

-

делатност чишћења на другом месту непоменуте

82.11 – Комбиноване канцеларијско-административне услуге
Обухвата:
Свакодневне канцеларијско-административне услуге као што су примање
поште, финансијско планирање, фактурисање и чување докумената, достављање и
логистика за друге, за накнаду.
82.19 – Фотокопирање и друга канцеларијска подршка
Обухвата: копирање, припремање докумената и друге специјализоване
активности које представљају подршку канцеларијском пословању:
-

припремање докумената,

-

корекцију и рецензију докумената,

-

куцање и обраду текста,

-

секретарске помоћне услуге и др.

82.99 – Остале услужне активности подршке пословању
Обухвата услужне активности као што су:
обезбеђивање извештаја и стенографско записивање, преписивање
и друге сличне услуге,
-

симултано превођење телевизијског преноса састанака и конгреса,

-

услуге наплате паркинга и др.

Предузеће може обављати и друге делатности, утврђене Статутом ,уз
сагласност оснивача.
Предузеће не може променити претежну делатност без сагласности
оснивача.
Предузеће може без уписа у регистар да врши друге делатности које
служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава
услове предвиђене Законом.

