
Peny6raxa Cp6nja-
|PAI IIAI{AK
fpagcrco nehe
Bpoj: 06-19812019-lII
20. apqeu6 ap 2019 . ro,qr.rHe
IIAIIAK

CKYTIruTI,IHA IPAIA qAqKA

Ha oclloBy trJraHa 46. 3axoHa o rora-nnoj caMolrrpaBu (<C;r.rracuur PC)
6p.129D0A7, 8312014 - Ap. 3arou a 10112016 - Ap. 3aKoH u 4712018) v qrarra 84. Craryra
rpaAa 9aqra (,,Cn.nracr rpaAa rla.rra" 6p.612019),

fpagcro nehe rpa4a rla.rra, Ha ceAHrrrlrz o4pxanoj 20. teqelrlpa 2019. roAr{He,
yrrp4unoje

TIPEAJTOT
OAJIyKE O AABABy CATJTACHOCTTT HA rIpOrpAM TTOCIOBABA

JI(rr,,IIAPKIIHr CEPBI,IC,. TIAqAK 3 A 2020. rOApIHy

rra rrpeAnaxe Cryunrnrnm Ia AoHece

oAnyKy
O AABABY CAIJIACHOCTI{ HA IIPOTPAM TIOCJIOBABA

JKrI ,,rrApKI4Hr CEpBr4C.. TIAqAK 3A2020. rOIr,IHy

y reKcry roja je rocraBJbeH'o.q6opnuqr4Ma 3a celulrqy Cxlmruruue.

Zsrecruoqu Ha ce4nwqu Cxynurrr4He cy 3opaH E;rarojernh, AlrpeKrop JKII ,,Ilapxnnr
cepB[c" r{a.{aK Ia Blalnuup fojuh, HaqeJIHI{K lpaacre yfipaBe 3a JroKa,lrHr.r eKorroMcKr{
pasnoj.



Ha ocHony qraua 54. cras 1. raqra 44. Cruryta rpaAa r{a.rra (,,Cr.macr rpa.Aa 9a.{xa"
6p. 612019) u urav.a 26. O4n1lre o ycr:rafraBarr,y ocHuBarrKor anra Jannor KoMyHaJrHor
npe4yseha ,,Ilapxuur cepBuc" rla.rax ca 3axonou o jainuu upe4ysehraua (,,Cn. nr{cr rpaAa
r{a.rra" 6p.2212016),

Cxl.nmruu a rpaqa9auxa, Ha ceAHrrrIH o4pNanoj .qoue,,ra ie

oIJrvKv
O AABABY CATJIACIIOCTM HA TIPOTPAM IIOCJIOBABA

JKrr ,,rrAPKmHr CEPBI,IC* qATIAK 3A 2020. rOAr4Hy

I

AAJE CE car.racHocr Ha Ilporpar,r roc,roBarba JKII ..IIapKr{Hr cepBrlc" t{aqaK 3a

2020. roAr.rHy. xoju je loHeo Ha.4sopHu o216op JKll ..llapxr{Hr cepBrrc" 9a.rax, Ha ce.qHrrur4

ogpxauoj 2. 4erleN{6pa 2019. ro,qr{He, 6poj 996-2.

II

Ony o4nvry o6jaearu y ,.Cryxt6eHoNr nr.rcry rpa.qa Ha.lKa'..

CKYfIIIITI4HA IPAIA qAIIKA
Bpoj: _

TIPEACEAHI4K
Crlmruritre rpa,4a r{aqxa

llrop Tpu$yHonuh



Peny6nuxa Cp6nja
rPAfl qAqAK
l-pagcxa ynpaBa 3a roxarHr,r eKoHoMcK&r paseoj
Epoj: Cnl2019-lV-5
flaryu: 19.12.2019. roa.
I{AtIAK

l-PAfltl11g BE hE rPAEA t{AtlKA
LIAqAK

IIPEIIMET: Muuruerre

l-pagcxoj ynpaBl,l 3a crpyL{He nocfloBe Crynu.ruue, l-pa4onavenHilKa u Fpagcror aeha
AocraBrbeH je l-lporpau nocnoBa$a JKfl ,,f'lapruHr cepBilc" 9aqax sa 2020. ro4nHy H HaBeAeHa ynpaBa
je gocraenna vcrv, no cnyx6enoj4yxnocrm, l-pagcroj ynpaBil 3a floKanHil eKoHoMcKr,,r pasaoj - I-pynn sa
npaherue nocnoBHe norMrilKe jaenrx npe4yseha, paAr AaBaFba Mr[uJbeFba l-pa4cxorra eehy rpa4a ulaqra
pa nu je ucrr ypafleH y cKflaAy ca nponucrlua xojr,r perynfiuy oey o6nacr.

Fpyna 3a npaheue nocnoBHe nonilrilKe jaeHux npe4yaeha je Billue nfra o6asrbana
KoHcynraqilje ca npe4ysehena, pa4r e$rmacHocl4 y pafly, .qaBana ynyrcrBa n npunaeg6e ycMeHHM
nyreM fi Ha cacraHlluMa ca npeAcraBHuqilMa npe4yseha, Aa 6u ce Aouno 4o flporpanla ea 2020.
roAt,iHy ycarnalueHor ca nponilcrnlta xoju peryflilLU/ HaBerqeHy ruareprjy.

Ha ocaoey llporpaua nocfioBaFba JKll ,,I-lapxrHr cepBrc" 9aqax sa 2020. ro,E,LrHy roju je ycaojrao
Ha4sopxu og6op npe4yaeha Ha ceAHrUr ogpxaHoj 02.12.2019. roALrHe, oAnyKoM 6poj 996-2, l-pa4cra
ynpaBa 3a noKanHil eKoHoMcKvr paaaoj, HaKoH AerarbHo carne4aHor flporpanaa, AocraBl-ba cne4ehe

lUl UIIJIbEHTE

A
Ca4pxaj [lporpaua nocroBaFba JKI-I ,,|-lapxrHr cepBilc" t{a.{ax sa 2A20. roAt4Hy ycxnafien je ca

qlraHoM 60. crae 1. 3axona o jaannm npe4ysehrarrlra (,,Cnyx6eHr rnacHilK PC" 6p. 1512016), r.qe je
npegarfeno Aa roAnuFbr4, oAHocHo rporo"qiluFbM nporpaM nocnoBaFba caApxr4, HapoL.[4To: nnaHupaHe
u3Bope npilxoAa u nosrqrje pacxo4a no HaMeHaMa, nnaHIpaHe sa6aare, nflaH unsecrrqrja,
nflaHilpaH[ HaqilH pacnoAefie Ao6vtn, ollHocHo nnaHilpaHil Haqilr{ noxprha ry6nrua, efleMeHTe sa
UenoBrro carfleAaBaFbe LleHa npoil3Bolla fi ycfiyra, nnaH 3apaAa r 3anourbaBar-ba m xprrepujyMe 3a
xopruherue cpegcraBa ea nonaoh, cnoplc.Ke aKTrBHocl4, nponaraHAy il penp$enraqrajy.

JKIl ,,|-'lapxuHr cepBilc" Llaqax je usepu:rno caeo6yxaarHy aHanLn3y nocnoBaFba 3a 2019. ro4rny,
xaro 6r roAilr.ur-br4 nporpaM nnaHilpaflo hra FreanHcj ocHoBt4, a y cKnaAy ca qnaHoM 60. crae 4. npeuo4xo
HaBeAeHor 3aKoHa, r4e je nponficaHo Aa sa cB:tKy KaneHAapcKy roA!4Hy, Ha npegnor Mtanrcrapcrea,
Bna4a 6nuxe yrapfiyje eneMenre ro4illurt,er nporpaMa nocfloBaba 3a HapeAr{y roAr4Hy. 3a 202A.
roAfiHy BnaAa Peny6nnxe Cp6uje je 4onena Ypeg6y o yrepfiraaaFb,/ eneMeHara rclAt4rut-ber nporpaMa
nocroBaFba sa 2020. roAklHy, oAHocHo rl)oro.qruFber nporpaMa nocnoBaba 3a nepron 2020-2022.
roAuHe jaanux npe4yseha u Apyntx oonnxa opraHilsoBaua xojr o6aeruajy AenarHocr o,q onurer
ilHrepeca (,,Cnyx6eHu macHvtK PC", Spoj 7412C19). Oeorrlr Ypeg6ou 6nrxe cy yreplenil eneMeHril
roArluFber, oAHocHo l-poroAilluFber nporpaMa nocnoBaFba, xojr,r cy Aaru y Cuepnrqaua 3a
r3parqy roAILUFber nporpaMa nOCnoBaFb€l set 2020. rOAilHy, oAHOCHO rpororqilrJt-ber flp,OrpaMa nOCnOBaFba
3a nepiloA 2020-2A22. roArHe (y 4aruerra 'reKcry: Orrltepnrrrqe) il qilHe H)eH caciraBHr Aeo.

6
Cruepnuqanaa je nponrcaHo Aa ce cpeAorBa 3a 3apaAe 3anocneHnx nnanrpajy ilcKrby,.t4Bo y

cKnatqy ca 3aKoHcKt4M il no,q3aKoHcKLrM aKrilMa xojnua ce ypelyje oea o6nacr. ilnarr 3apa4a y l-lporpaury
aa 2020. ro4ilHy frtsp|yje ce y cKflaAy ca 3ar,:noM o npecraHKy Baxen,a 3arcna o nprBpeMeHoM
ypefiraauy ocHoBl4Lla s;r o6pavyn v ttctlnery nflara, oAHocHo 3apapa 14 Apyrux ct-a.nHr{x nprMaFba KoA
Kopt4cHr4Ka jaexux cpe4craBa (,,Cr. rn. P(1", 6p 8612019), 3aronou o pEr4y (,,Crfl. rnacHrx PC", 6p.
2412405, 6112005, 5N2A09, 3212013, 75Pe14, 1312017 - o4nyxa yC, 11 312017 u 8t5i2018 - afreHrur{Ho
ryn,taverbe), 3axonou o paAy (,,Cn. rnacnnx PC',6p.2412005, 61/20115,:i.)412009,3212013,7512014,
1312017 - ognyxaYC, 11312017 u 9512018 - ayrelrrnvHo ryMaqeFbe), f'loce6iruM KoneKrr4BHt4M yroBopoM
ea jaena npe4yaeha y KoMyHanHoj gerra'rnocrr4 Ha repuropnjr Peny,6nuxe Cpt5r,rje u Konerrranrnlt
yroBopoM JKI-l ,,[-lapruHr cepBfic" ulaqax.

{nan 2. ctae 2. 3axona o npecre,Hrry Bax-1rua 3axoxa o nptaBpelrenr:nlt ypeftuearsy ocHoBt/qa 3a
o6pavyx 14 r4cnflary nflara, oAHocHo 3al)aAa N flpyrilx cranHmx np,rMaFba KoA KoprcHuxa jaanrx



cpeAcraBa (,,Cn. rn. FC", 6p. 8612019)je nconucano Aa he ce ocHoBr4r-la sa o6pavyH n ucnnary 3apaAa
xo4 jaanux npe4yseha ocHoBaHr4x o.Q orpriHe floKaflHe Bnacrn npr4MelbuBaru y BLtcr4Hr xoja 1e 6nna
yrapfleaa Ao AaHa crynaba Ha cHary 3axona o nprBpeMenou yprafiua?*,[ ocHr3Bt4lla 3a o6pauyn n

rcnnary nflara, o4nbcno 3apaAa il Apyrfi): crani{ilx npilMatta KoA r(opr4cHuxa jaeHltx cpegcraaa (,,Cn.

r.nacHrK PC", 6p. 11612014 n 9512018).
9nanona 111. 3aroxa o pa4y (,,Cn. rnacxilK PC", 6p.241',20(15, 01/2001i, 5412049,3212013,

7512014, 1312017 - oAflyKa yC, 11312017 u 9512018 - ayrenruqHo ryMaqeue), je nponrcaHo Aa
3anocneHLr uMa npaBo Ha MilHilMaflHy 3allaAy 3a craHAapAHr4 yt{uHal( u BpeMe npoBeAeHo Ha paAy
(uunuuanna 3apaga o,qpenyje ce Ha ocHo3y MvtH14ManHe qeHe paAel, ElpeMeHa npoBe.qeHor Ha paAy il
nope3a il AonprHoca xojra ce nnahajy ua e a1la4e). llocno4aeaq je gyxan Aa [/u4H14Mi]rHy 3apaAy rcn.nal4
sanocneHoM y BVc. HtA roja ce ogpehyje HB ,)cHoBy oAnyKe o MilHilMaflHoj qenu pa4a xoja Baxil 3a Mecell
y xojeu ce Bpulr4 Hcnflara. t{nanou 1'12. oeor 3arona je nponucaHo Aa ce MuHilManHa qeHa paAa

frBpiyje oAnyKoM coqujanno-eKoHoMcKor caBera ocHoBaHor 3a repilropr4jy Peny6:rrre Cp6rje, a Aa ce
Ml4H[ManHa qeHa paAa He Moxe yrBp4rlT/ y HilxeM ,r3Hocy oA MllHilManlie LleHe pa4a yrepfleHe 3a

nperxoAHy roAuHy. O4ryroru o Br4cr4H!1 M14HilManHe qeHe paAa 3€r nepilo4 jaul,ap-o"uena6ap 2020.
roAr4He 6poj 05 6poj 120-906312019-1 roja je 4onera Ha ceAHn-lr4 Bnage Peny6nuxe Cp6nje oA 13.

cenrena6pa,2019. rograne (,,Cnyx6eHr rnacHurK F'C",6poj: 6512019) r6repflen je ranoc Ml4Ht4ManHe qeHa
paAa 6es nope3a fi AonpilHoca ga o6aeesH,r coqfijanHo ocilrypabesia2020. roArHy'/ r4sHocy oA172,54
AilHapa (,,xero") no paAHoM qacy yMecro 155,30 ArHapa y 2019. Follrztrr4. ilprnrrou nnaHilparua Mace
cpe4craBa 3a 3apa4e JKI-l ,,|-laprnnr cepauc:" 9aqax je npnnaenuno HaE,e.E,eHy o4nyK)/.

B
JKt-l ,,I-lapxuHr cepBilc" t-la,{ar He nnaHi4pa 3anouJrbaBaFb€r Ha xr::ogpet;eno BpeMe y 2020.

ro.qilHr.
Yxynan 6poj sanocneHilx Ha o4pe[r..ro BpeMe s6or noaehanor o6uuia nocnia, nilLla aHraxoBaHilx

no yroBopy o Aeny, yroBopy o npilBperileHilM 14 noBpeMeH[M noc.noBrlMa, np€rKo oMna,qilHcKe h

cTyAeHrcKe 3aApyre vi nv:.].a aHraxoBaHilx no Apl/rilM ocHoBaMa, Koll Krrpl4c:Hr4xa j,aenrx cpeAcTaBa, He

rraoxe 6urr aehu o4 1Cr% yxynnor 6pojar :lanocneHilx na neogpefleHo BpeMe. lz'l:lyserno, y3 nocrynaK
nponilcaH Ype46ou o nocrynKy aa npn6ar:r)arue oarnacHocl4 3a HoBo 3ano[rJrbaBaFbe u AoAarHo paAHo
aHraxoBaFbe KoA Kopr4clHfiKa jaanrx cpeAoraBa (,,Cn. rnacnnr PC", 61t. 11312013,2112014,6612014,
1 18t201 4, 22t201 5. 59t201 5 u 62t2019).

9nan 10.3arona o HaqrHy oppellraarua MaKcilMalrnor 6poja 3anocneHr4x y jaenou ceKropy
(,,Cnyx6enu rnacHuK PC", 6poj 6812015, i3112016 - o4nyKa YC u 9512:"018) nponucyje Aa opraHn3aqroH14
o6nrx roju un,ta Marue oA 100 sanocneHvlx Moxe Aa ilMa najarure 4o 10 3anocneFu)<vnv aHraxoBaHilx
nrqa no ocHoBy paAa Ha o4pefleno BI)eMe, s6or npuapeMeHo nr:eetianor ,ceiuua nocna, flilLla
aHraxoBaHux no yroBopy o Aeny, yroElopy o npuBpeMeHuM 14 noBperureHilM nocfloBilMa 3aKrbyqeH14x
HenocpeAHo r4nr npeKo oMaaAfiHcKe il ory,4eHTcr,:e 3aApyre v nuqa aHraxoBaHrx ncl ApyruM ocHoBaMa
KoA Kopr4cHr4Ka jaenr>r cpeAcraBa, ir3y3eB €rKo cy y nilraFby nocnr)Br4 ce3oHcKor KapaKrepa
(nporrerpa4Ha sarurrlra, cnpoaofleue aHK€rra y cKflaAy ca 3aKoHoM vt Apyn4 nocflor3r4 vrje je o6aarbaFbe
Be3aHo sa ogpeflen[ co3oH[ y roAkrHu y cKflally ca 3aKoHoM). JFin ,,flapxrnr aa,pBk1c" 9a,{ax, s6or
HeAoBorbHor 6poja 3anocneHux, u cnequ$ul{Hocril nocra xojr o6aerua, ilrra norpe6y 3a noBpeMeHilM
aHraxoBabeM nr4lla He[ nocfloBLrMa ce:3oHcKor KapaKrepa, Kao uro cy nocfiot]Lr na cpefinsaruy u
vur.uheruy napKupantau'r'a: .{r4uheFbe cHera, nella, neAeHilqa, KopoBal 14 cn. Taxofie, Heonxo.qHo je
cesoHcKo aHraxoBaFbe paAHilKa Ha nocncB[Ma y Be3il penr-a-6ajr cnpr6e, Kiac, Lr Ha nocnoBilMa
o6enexaea Fba xo p14 goHTafl He cr rH an uaerqu. je.

r
JKI-1 ,,I'lapxrHr cepBfic" ula,{ax nnje ruanuprano noBehaFbe LleHa y I'lporparuy fl,f,cnoBar-b? sa2020.

ro.qyHy.

A
Llnanona 23. 3axoxa o jaenurrlt npe,lysehurnlta (,,Cn. rnacHilK PC", 6p 1512016) je nponrcaHo Aa

npeAce4Hr4K 14 qnaHoBr,r HaA3opHor og6opa ruajy npaao Ha oAroBapajyhy xaxna4y 3ia paA y HaA3opHoM
o46opy Kao ta.qa Bficr4Hy HaKHaAe, Kprrepta.yMe fi Mepfina 3a FbeHo yreplneiarue oplpeflyje Bna4a uro je
14 yqilbeHo AoHo[ueFbeM O4nyre BnaAe o lprrepajyMilMa il MepunlaMa sa p-apflueaFbe BrcilHe HaKHarqe

3a paA y HaA3opHr4wr cr,46opurraa jaanux rrpe4yseha (,,Cn. rnacnrr PC", 6p. 10',2112016). Haxna4a aa
npeAceAHilKa il qnaHoure Ha.qeopHor o4tJsps JKfl ,,|-lapxuHr CepBLtr3" r-la.{ar eet 2020. rognny je
nnaHilpaHa y HilxeM MeoegHoM r43Hocy o11 uajaruer Ao3BorbeHor HaBeAeHon,r Ognyxc,na BnaAe.

T)
llporparrnorra nocfloBaFba JKI-l ,,|-lapxurHr cepBuc" ulaqar sa 2l)20. roALrFy Hilcy npeABu[ene

cy6eenquje ua Bypera l-pa4a gaqxa.



E
Ilporpauout nocnoBaFba JKI-1 ,,|-laprnHr cepByrc" 9aqar sa 202A ro,qilHy rrpr:4eufleno je 4a ce

pacnoAena 4o6nrusa2019. ro4rxy BpurLr y cKflaAy ca Ognyxou o 6yqery rpa4a Ll€rqxa aa2020. ro4fiHy.

3axruyvax:
flporpana nocnoBaba JKfl ,,1-laprrar.tr cepBr4c" Llaqar sa 2020 ro,qilHy ypafiet je y cKfla.qy ca

HaBe,qeHuM o4pe46anaa: 3axona o jaeuum npe4ysehrrvra (,,Cnyx6eH14 rnacHnx PC", 6p. 1512016),
3axora o npecraHry BaxeHra 3axona o npnBpeMexoru ypefiltBalby ocHoErnil4a ea o6pavyn r
[cnnary nIaTa, oAFroGHo 3apaAa x Apy]xx cTarH]rx np[Ma]ba Kofl Kopl,rcH[Kia.iaBHytx cpegcTaBa
(,,Cn. rn. PC", 6p. 86/2019), 3axona o pag:/ (,,Cn. rnacnrx PC", 6p.2412005,611200!t,5412009,3212013
u 7512014, 312017 - oAflyKa YC, 11312017 n 9512018 - afreHrrrr{Ho ryMaqeFba) u ilaxona o 6yuercxou
crcreMy ("Cn. rnacHilK PC", 6p.5412A09,7312010, 10112010, 10112011,9312012.,6212013, 63/2013 -
ilcnp., 10812013, 14212414,6812015 - Ap 3aKoH,10312015,9912016, 11312017,9512018,3112019 u
7212019).

HAqENHTiK



na 
"

JKII,,flapxuHr cepuuc"
Epoj: 996 - 2
02. aeuel{6ap 2019.ro4aue
qaqaK

i
F,lf t... r r'
EIFiUr"rr' a i,i u..i r'r..r' i.iL\

cKYrraJTuHA rPArA qAqKA

|PAICROM BEhY

Vaqux

Ilpe4nrer: JI{II,,[IAPKI{H| CEPBI{C.' rlaqax
- AocraBd,ba Ilporpatr [oc!'roBa[r,a za 2020. roAr{Hy

Y npitnory Aotttlca JaaHo xouyua,ruo npeAy:ehe ,,flaprr4Hr cepnuc" t{a.rax Aocran,,},a
Iporpau [ocJroBan,a 3a 2020. ro4uny ocHr4Baqy - Cxynrurr.rHt4 rpaAa tla.rxa Ha oueHy ,r
CAIJIACHOCT.

flpe4nor flporpana nocnoBarLa :a 2020.roarrHy AocraBJba ce HaKoH KoHcy:rrauuja ca
crpyt{HoM cly>x6on Ynpaae 3a,rroxalrHr4 exoHoMcKrl pa:aoj CxynrrrruHe rpaga t{auxa.

C'uorutonameu,

HauaK, 02. aeueN,r6ap 201B.roluue 9aqax

flpuro:r.r:

- npofpaM
- oAnyKa Ha.qsopHor og6opa

ffio"
f"f ''6so lT'fi4, \i:'qle%

pe.Kro



JI{fl,,flapru Hr cepBrlct'
Epoj:996 -2

02. leqen6ap 2019.roAuse
LIaLIaK

Ha ocuory r{JraHa 45. O4iryre o ycr<nafnnamy nocJroBana JKII ,,flapxraur cepBr4c"
{aqar ca 3arouou o januuru npe4ysehurvra (,,CnyNOeHr4 Jrr4cr rpa,qa LIa{Ka", 6p.22/2016 ) u
ruraHa 45. C'ratyra JKII,,flaprr,rHr cepBr4coo rla.{aK HaAsopuu oA6op JK|I,,llapr<ulr cepnrac"
qa.{ax Ha ceAHr.rqfi o4pNanoj taua 02.4eqenr6pa 2019.roauue Aoueo je cleaehy

o lI Jr yK y

Yceaja ce Ilporpan rocJroBarba JasHor KoMyHaJrHor upe4yseha ,,Ilapxuul
cepBue" 9aqar 3a [ocJroBHy 2020.rogrzuy.

flporpau nocroBarba H3 craBa 1.one og,ryre rocraBrirlr ocHoBaqy - Crcynurrauu
rpa4a LIaura Ha or,leHy r,r carJracHocr.

Cacraenu Aeo oBe Og,ryxe uaur.r r4HrerpanHu TeKcr llporpaua noc:roearba JKII
,,flapxr.rul cepBuc'o L{a.rarc :a 2020.ro4raHy.

Lla.raK, 02. aeuervr6ap 2019.ro,1uue ,AHr4K HaA3opHor o46opa
pKIlHr cepnuc" r{a.{aK

aArrMrrp hypvuh

Q^r.,*O
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 На основу члана 45. Одлуке о усклађивању пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак са 

Законом о јавним предузећима ( „Службени лист града Чачка“ , бр.22/2016 ) и члана 45. 

Статута ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак на седници одржаној дана 02. децембра 2019.године 

донео је следећи 

 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

Пословно: ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак 

Седиште: Цара Лазара 51, Чачак 

Делатност: 5221- услужне делатности у копненом саобраћају 

Матични број: 20518898 

ПИБ:106026531 

Оснивач: Град Чачак 

 

 

 

Ч а ч а к, 02. децембар 2019.год. 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак основано је Одлуком о  оснивању 

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак од 15. децембара 2008. године („Сл. Лист града Чачка 

бр.12/2008 и 15/2013) и уписано у Агенцији за привредне регистре под бројем БД.27110/2009 

дана 27. марта 2009.године.Усаглашавање Одлуке о оснивању Скупштинa града Чачка 

извршила је у новембру 2016.године Бр.:06-236/16-I. Правни положај и статус  предузећа је 

регулисан Оснивачким актом и Статутом. Основна делатност предузећа одређена је шифром 

5221-услужне делатности у копненом саобраћају, што подразумева регулисање стационарног 

саобраћаја у граду Чачку. Предузеће врши и наплаћује услуге паркирања моторних возила на 

отвореним и затвореним паркиралиштима, као и услуге одношења неправилно паркираних и 

напуштених моторних возила. У надлежности предузећа су одржавање и обележавање 

паркиралишта. 

 Мисија  

Мисија ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак  је да се на најбољи начин уреди област 

паркирања путничких возила и реши проблем стационарног саобраћаја у граду – што је 

основна делатност овог јавног предузећа. На основу свеобухватних анализа о потребама и 

могућностима корисника услуга  предузећа, уочено је да у ужем центру града недостају 

слободна места за паркирање, због чега ће се у наредном периоду радити на проналажењу 

решења за отклањање тог проблема.  

Тежња да се стално унапређује квалитет у пружању услуга, позитивно ће се одразити на 

добре пословне резултате и ниво задовољства грађана, што чини предуслов успеха, а 

одговорнст према постављеним задацима, учиниће реалним остварење мисије предузећа. 

Стручност, аналитичност и спремност за иновације у пословању чине предузеће 

компетентним у настојању да се успостави савремени режим паркирања и реши проблем 

стационарног саобраћаја на најефикаснији и за кориснике наших услуга најприхватљивији 

начин. 

Визија  

Визија ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак  се састоји из неколико кључних 

елемената: 

 Тежња за унапређењем  нивоа услуге на виши степен уз примену нових технологија               

( могућност плаћања путем платних картица односно путем напредних мобилних 

апликација као и могућност увожења паркинг апликација). 

 Проширивање активности предузећа сходно наведеним делатностима предузећа у 

статуту, првенствено на одржавању хоризонталне и вертикалне сигнализације на 

паркинзима и у граду складу са Одлуком о обављању комуналне делатности 

управљања јавним паркиралиштима („Сл.Лист града Чачка“бр. 14/2018 ) 

 Повећање капацитета за паркирање, изградњом Јавне гараже. Усвојен је детаљан 

урбанистички план „Центар Чачак“ од стране Скупштине града Чачка и наше 

предузеће је након усвајања овог плана заједно са градом Чачком израдила 

урбанистички  пројекат  и пројекат препалцелизације и исти ће са идејним решењем 
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бити инкорпориран у идејни  пројекат гараже, који ће се користити при изради главног 

пројекта гараже а исти ће покренути и извршити наш оснивач Град Чачак.  

 

Нормативно правни основ обављања поверених послова у оквиру комуналних делатности 

ЈКП ''Паркинг сервис'' Чачак  је: 

 Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011и 104/2016), 

 Закон о јавним предузећима  („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), 

 Закон о рачуноводству („ Сл.гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018) 

 Закон о основама безбедности сабраћаја на путевима; („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 

53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015-други закон и 9/2016), 

 Одлуком о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима 

(„Сл.Лист града Чачка“бр. 14/2018 ) 

 Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС.“,36/2011,99/2011, 83/2014, 5/2015 и 

44/2018), 

 Закон о буџетском систему („ Сл. Гласник . РС“, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 –др. Закон, 103/15, 99/2016, 

113/2017,95/2018,31/2019 и 72/2019),  

 Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 Закон о јавној својини ( „С. Гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- 

др.закон, 108/2016 и 113/2017) 

 Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава  (објављена у "Сл.  гласнику РС", бр. 

113/2013, 21/2014, 66/2014,118/2014, 22/2015 и 59/2015). 

 Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. 

гласник РС“, број 27/2014),    

 Закон о раду („Сл. Гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 101/2011, 32/2013,  

75/2014, 13/2017- одлука УС и 113/2017),   

 Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору  („Сл. 

гласник РС,“ бр. 68/2015, од 04.08.2015.год. и 81/2016- одлука УС),  

 Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ 93/2012) 

 Смернице Владе Републике Србије број: 110-10333/2019 (Сл. Гласник РС бр.74/2019) 
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 Колективни уговор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак бр. 06-152-2017-III од 05.09.2017.год 

 Анекс I Колективног уговора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак ( Градско веће бр. 06-13/III од 

01.02.2018.године 

 Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину („Сл. 

Гласник РС“ бр 99/2016, бр.113/2017 и 92/2018) 

 Измене и допуне закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, 

односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 

 Закључак Комисије МИНИСТАРСТВА  Бр:112-7375/2015 од 02.јула 2015.године и  Допис 

ГРАДУ ЧАЧКУ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

Бр:112-00-1076/2015-07 од 06.јула 2015.године. 

 

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 

 

Усвојени у току 2017. године и обухватају стратешке правце развоја и унапређења 

своје основне делатности. 

Основни циљеви и пририотети се сагледавају кроз унапређење рада и организације 

предузећа, пре свега кроз јачање кадровских капацитета као и унапређења система 

управљања и руковођења. Тежиће се увођењу стандардизованих процедура и ознака, 

база података, интегралних информационих система, ГИС технологија и система 

аутоматских генерисања извештаја. Наставиће се усаглашавање стратегије развоја са 

просторном и урбанистичким плановима као и преузимањем комплекса мера за 

решавање проблема стационарног саобраћаја у центру града са лимитираним трајањем 

паркирања. Превасходно пословни планови стратегије и развоја се заснивају на 

изградњи јавних гаража, како монтажних тако и једне зидане гараже на локациjи 

затвореног паркинга «такси станица», са пословним просторијама и комерцијалним 

садржајем, а све у складу са стратегијом саобраћаја у граду Чачку. 
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА 

Организациона структура ЈКП "Паркинг сервис" Чачак је приказана на следећој шеми:  

 

Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се Правилником.   

Органи предузећа су: 

 Надзорни одбор - орган надзора  (три члана:Владимир Ћурчић дипломирани 

економиста-председник, Бранко Бојовић дипл. инж. машинства –члан и Стојан Савић 

дипл правник -Члан) 

 Директор предузећа - орган пословодства је Зоран Благојевић дипл.инж. 

електротехнике постављен решењем бр. 06-54/12-I од22,23 и 26.03.2018.године 

Чланове Надзорног одбора поставља оснивач са мандатом од четири године (Бр. 06-

204/17-I од 1 и 2. децембар 2017. године).  
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2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019.ГОДИНИ 

Процењени физички обим активности у 2019. години 

ЈКП "Паркинг сервис" Чачак располаже уличним паркиралиштима на кључним 

саобраћајницама у граду, и два затворена паркиралишта у најужем центру града. Систем 

наплате паркирања организован је путем смс порука, преко контролора и касира продајом 

наплатних карти са обезбеђеном контролом од стране диспечера и координатора. Депо је 

дислоциран од седишта – дирекције предузећа и налази се у улици Страхинића Бана бб, где 

се одвозе непрописно паркирана возила по налогу Саобраћајне полиције и Комуналне 

инспекције. 

Током 2019.године обележена су сва паркинг места под наплатом хоризонталном 

сигнализацијом, бројем паркинг места, кратким бројем на који се шаље смс порука и 

поправљена вертикална сигнализација.   

Укупан број обележених паркинг места по зонама за наплату паркирања је:  

 

 

 

 

 

Прилог: Табела уличних паркиралишта са бројем места за паркирање и зонама 

Р.Б. Локација    Број пар. Зона 

1 Улица Жупана Страцимира  17 екстра 

2 Улица Кужељева  35 екстра 

3 Улица Железничка социјално 34 екстра 

4 Улица Железничка парк 40 2 

5 Улица Карађорђева  26 2 

6 Улица Филипа Филиповића 38 2 

7 Улица Скадарска  146 1 

8 Улица Такси станица  70 2 

екстра 

зона  86 паркинг места 

1 зона  278 паркинг места 

2 зона  365 паркинг места 

3 зона   284 паркинг места 

Укупно  1013   
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9 Улица Господар Јованова  103 1 

10 Улица Синђелићева  93 2 

11 Улица Светозара Mарковића 43 3 

12 Улица Обилићева 1  26 2 

13 Улица Обилићева 2  16 3 

14 Улица Др Драгише Mишовића 59 2 

15 Улица Богићевићева  10 1 

16 Улица Хајдук Вељкова 19 1 

17 Улица Браће Глишић 13 2 

18 Улица Рајићева 13 3 

19 Улица Краља Петра I 71 3 

20 Улица Јаше Продановића 17 3 

21 Улица Бате Јанковића 18 3 

22  Улица Цара Душана 31 3 

23 Улица  Ж. Колонија – Пошта 2 19 3 

24         Улица                      Веселина Миликића   56                      3 

                                                                                                    УКУПНО               1013 

У току 2019. године на основу Одлуке о комуналној делатности управљања јавним 

паркиралиштима проширена  је наплата паркирања у улици  Веселина Миликића од улице 

Краља Петра I поред Градског парка  до улице Учитељске (56 паркинг места).  Поред Дома 

здравља је обележено четири паркинг места за особе са посебним потребама као и два 

паркинг места за кориснике хитне помоћи.  

Предузеће врши наплату паркирања на 1013 паркинг места, лоцираних на улицама и 

затвореним паркинзима у центру града. У оквиру ових 1013 паркинг места резервисан је 

одређени број  паркинг места за особе са посебним потребама. У току 2019. године предузеће 

је од Удружења паркиралишта Србије купило 200 паркинг карата за особе са инвалидитетом 

и 163 издалo истим лицима бесплатно. Ове карте се могу користити на територији Републике 

Србије. 

 Физички обим броја издатих карата на паркиралиштима по зонама урађен је на основу 

стварног броја издатих карата у периоду од 01.01.2019. до 31.10.2019.године. Утврђени 

месечни просек  је пројектован на дванаест месеци у 2019.години, што је представљено 

табеларно.  
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-Наплата услуга паркирања на општим паркиралиштима путем СМС порука за период 

јануар-октобар  2019.године и процена физичког обима до краја 2019.године. 

 

 Услуга паркирања по зонама 

Вредност 

услуге по 

започетом 

сату 

Број смс 

порука јан 

-  октобар.  

2019.г. 

Просечан број 

смс порука 

месечно јан-

октобар 

2019.г. 

Процена 

броја смс 

порука до 

краја 2019.г. 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Зона   Е   - црвена 65 153.989 15.399 184.787 

2 Зона    I    - жута 50 180.971 18.097 217.165 

3 Зона   II    - зелена  30 209.448 20.945 251.338 

5 Зона  III    - плава 19 156.057 15.606 187.271 

6 Зона II и III –дневна карта 190 11.134 1.113 13.360 

 

-Наплата услуга паркирања на затвореним паркиралишта под аутоматском наплатом за 

период јануар-октобар  2019.год. и процена до краја 2019.године 

  

Услуга паркирања по зонама  

Вредност 

услуге по 

започетом 

сату 

Број карата 

јануар-

октобар.  

2019.г. 

Просечан број 

карата 

месечно јан-

окт 2019.г. 

Процена  

броја карата 

до краја 

2019.г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Зона    I    - жута /пар.са рампом/ 42 245.326 24.533 294.393 

2 Зона   II    - зелена /пар. тахи ст./ 30 57.850 5.785 69.420 

3 Камиони, аутобуси 80 1.500 150 1.800 

 

- Наплата услуга паркирања греб-греб картицом и контролорске карте за период  

јануар-октобар 2019.године и процена до краја 2019.године  

 
Услуга паркирања по зонама 

 

Вредност 

карте по 

започетом 

сату 

Број карти 

јан-окт.  

2019.г. 

Просечан број 

карата 

месечно јан-

октобар 

2019.г. 

Процена 

броја карата  

до краја 

2019.г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Зона   Е   - црвена 65 2.255 226 2.706 

2 Зона    I    - жута 50 1.967 197 2.361 

3 Зона   II    - зелена  30 4.578 458 5.494 

4 Зона  III    - плава 19 1.753 175 2.101 

5 Зона   II-III  - дневна карта 190 523 52 628 
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- Наплата услуге закупа паркинг места за период јануар-октобар 2019.године и 

процена до краја 2019.године 

 Услуга закупа паркинг места 

Вредност 

услуге на 

месечном 

нивоу 

Број закупа 

јан-окт.  

2019.г. 

Просечан број 

закупа 

месечно јан-

октобар 

2019.г. 

Процена броја 

закупа  до 

краја 2019.г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Зона   I 11.380 75 7 90 

2 Зона    II и   III 6.015 293 29 329 

 

 - наплата услуге рент а бајк за период 01.06. – 01.10.2019 год. 

 Услуга рент а бајк 
Вредност 

услуге по сату 
Број сати 

Просечан број 

сати месечно 

Финансијски 

приход 

1 2 3 4 5 6 

1 Јул – октобар 50 2.771 693 138.550 

 

 У оквиру ЈКП «Паркинг сервис» Чачак у сарадњи са Спортским центром Младост 

почетком јула почео је са радом  пројекат РЕНТ А БАЈК ( ЧА БАЈК). Изнајмљивање 75 

бицикли обављало се до 01.10.2019.године на пет локација: затворен паркинг код Такси 

станице,Булевар Вука Караџића, ул Драгише Мишовића,Љубић кеј и Стадион ФК Борац. У 

табели је приказан број сати изнајмљивања бицикла као и финансијски приход.  

Табела: Процена наплате услуге паркирања у 2019.години као и план за 2020.год. 

 Услуга паркирања зонама 

План  смс 

порука и 

карата који 

је 

предвиђен 

за 2019.г. 

Процена 

остварења број 

смс порука и 

карата који се 

предвиђа до 

краја 2019.г. 

План броја 

карата за 

2020.год. 

Индекс 

5/4 

Индекс 

5/3 

1 2 3 4 5 6 6 

1 Зона   Е   - црвена 187.457 184.787 217.745 117,83 116,16 

2 Зона    I    - жута 45.764 217.165 260.598 120 569,44 

3 Зона    I    - жута /пар.са рампом/ 891.647 294.393 351.831 119,51 39,49 

4 Зона   II    - зелена  229.961 251.335 301.605 120 131,15 

5 Зона   II    - зелена /пар. тахи ст./ 107.124 69.420 83.305 120 77,76 

6 Зона  III    - плава 115.366 187.271 224.722 119,98 194,79 

7 Камиони, аутобуси 3.518 1.800 2.160 120 61,39 

8 Дневна карта за II и III  Зону 4.879 13.360 16.033 120 328,61 
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Одступања у односу на планиране обиме су се догодила у трећој зони услед 

проширења наплате паркирања у улици Веселина Миликића. 

Наплата услуга претплатних-месечних карти  у периоду јануар-октобар 2019.г. и процена до 

краја 2019.год.  

Физички обим,  

Претплатне-

месечне карте у 

2019. години. 

     

Ц
ен

а 
п

.к
ар

те
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
-претплатна карта трећа 

зона возило станара 
1.140 135 84 69 80 77 62 99 74 81 91 852 1.022 

-претплатна карта друга 

зона возило станара 
890 38 31 19 33 32 35 37 29 29 35 318 382 

-претплатна карта прва 

зона возило станара 
630 35 35 17 23 24 22 36   16 32 26 266 312 

-претплатна карта за 

паркинг «такси  

станица» 
1.380 47 44 44 52 47 44 50 41 52 51 472 566 

-претплатна карта трећа 

зона 
1.950 20 16 22 32 23 21 28 23 28 43 256 307 

-претплатна карта друга 

зона 
2.110 41 38 35 38 43 44 35 34 37 46 391 469 

-претплатна карта за 

другу и трећу зону 
2.845 11 16 12 10 11 12 11 12 13 12 120 144 

-претплатна карта прва 

зона 
3.580 143 87 79 143 82 61 78 80 78 84 915 1.098 

-претплатна карта за 

прву и другу зону 
4.180 15 9 8 15 8 11 10 6 37 6 125 150 

-претплатна карта за све 

локације  
5.530 25 12 7 17 11 11 10 13 13 13 132 158 

– годишња преплатна 

карта власника 

пословног простора за  

трећу зону  

1.560 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 24 29 

–  годишња преплатна 

карта власника или 

закупца стана, 

пословног простора за  

прву зону и затворени 

паркинг у улици 

Скадарској  

2.864 72 0 12 24 0 12 0 0 0 12 132 158 

годишња преплатна 

карта власника 

пословног простора за  

1.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 29 
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другу зону 

годишња преплатна 

карта власника 

пословног простора за  

затворени паркинг 

"Такси станица" 

1.104 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 14 

Доплата за замену зоне 1.335 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 8 

Претплатна карта за 

регистроване таксисте 
3.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Физички обим претплатних-месечних карата урађен је на основу стварног броја 

издатих карти од 01.01.2019. до 31.10.2019.године, израчунат је просечни месечни физички 

обим за 2019. годину. На основу тога урађен је и план за 2020.годину. 

Наплата услуга одношења возила у периоду јануар-октобар 2019.год. и процена до краја 

2019.годину и план за 2020.годину. 

Врста услуге/месец I II III IV V VI VII VIII IX X 

Укупан број 

ношења до 

31.10.2019.г 

Процена 

до краја 

2019.год 

План за 

2020. 

годину 

Уклањање возила до 800 

кг 

3.500,00 динара 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

Уклањање возила до 800 

кг са посебних површина 

4.000,00 динара 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 2 

Уклањање возила од 801кг 

до 1330 кг 4.000,00 динара 
4 1 2 2 1 1 3 0 0 14 28 30 30 

Уклањање возила од 801кг 

до 1330 кг са посебних 

површина 5.000,00 динара 
8 12 18 5 15 7 5 3 19 7 99 119 140 

Уклањање возила од 1331 

кг до 1900 кг 7.000,00 

динара 
3 1 2 2 4 1 2 0 4 3 22 24 30 

Уклањање возила од 1331 

кг до 1900 кг са посебних 

површина 9.000,00 динара 
8 9 8 4 2 1 2 5 2 12 53 63 70 

Уклањање возила од 1901 

кг и више 10.000,00 

динара 
0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 5 6 10 

Уклањање возила од 1901 

кг и више са посебних 

површина 13.000,00 

динара 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 5 

Одношење хаварисаног 

возила до 10км 1.800,00 
2 1 1 0 1 0 0 0 1 4 10 12 20 
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динара 

Цена по км преко 10 км 

превоза 135,00 динара 
0 0 0 0 0 0 0 0 8.8 16.3 25.1 30 49 

Покушај 1.925,00 динара 8 6 3 3 3 0 2 0 7 4 36 43 55 

Лежарина 500,00 динара 1 0 0 0 1 1 3 0 9 1 16 19 30 

    

Комунални послови одношења и чувања однетих возила, су у интересу града Чачка и 

суграђана. Потребни су ради одржавања комуналног реда и самог саобраћаја у граду а утичу 

и превентивно на несавесне возаче. Одлуком о обављању комуналне делатности управљања 

јавним паркиралиштима ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак врши услугу одвожења хаварисаног 

возила до 10 км. 

Спроведене активности за унапређење процеса пословања и области 

корпоративног управљања 

Добро корпоративно управљање доприноси одрживом економском развоју тако што: 

- побољшава пословне резултате предузећа и њихову оперативну ефикасност, 

- побољшава приступ тржиштима капитала, 

- умањује трошкове предузећа у смислу прибављања капитала и подиже вредност имовине, 

и 

- доприноси бољој репутацији предузећа. 

 

Развој корпоративног управљања у предузећу ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак  треба да 

омогући: 

- потпунији и успешнији привредни и пословни идентитет предузећа, посебно боље и 

одговорније коришћење средстава којима послује и унапређење обављања делатности од 

општег интереса, 

- јасније разграничење, тј. поделу надлежности између органа предузећа и разграничење 

функције власништва од пословођења јавног предузећа, 

- јаснији и ефикаснији систем односа предузећа и његовог оснивача, 

- већу одговорност предузећа за законито пословање, посебно у коришћењу и располагању 

средствима као државним капиталом у имовини предузећа, нарочито у располагању 

имовином велике вредности, 

- унапређење одговорности оснивача у погледу ставрања услова за успешно пословање 

предузећа, 

- потпуније обавештавање оснивача и јавности о пословању предузећа, 

- избегавање сукоба интереса између одговорних лица у  предузећу, 

- очување и увећање основног капитала јавног предузећа, 

- активнији однос председника и чланова надзорног одбора  и директора у погледу 

додатног стручног усавршавања у области корпоративног управљања у предузећу, 

 

Да би се остварили напред наведени и други значајни циљеви корпоративног управљања у 

ЈП, неопходно је у оснивачком акту доследно применити и уредити законска решења о 

правима, обавезама и одговорностима оснивача према јавном предузећу и јавног предузећа 
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према оснивачу, имајућу у виду да оснивач има према ЈП утицај по основу капитала унетог за 

његово оснивање и по основу вршења власти у области делатности од општег интереса, али и 

то да се јавном предузећу омогући што већа самосталност и одговорност у погледу 

управљања и пословања.  

 

У складу са одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 6313, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16); члана 11. 

Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање 

система финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 

99/11, 106/13) ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак је 2017.год. у потпуности успоставило систем 

финансијског управљања и контроле. Адекватан систем финансијског управљања и контроле 

обезбеђује разумно уверавање да ће постављени циљеви бити остварени кроз пословање у 

складу са важећим прописима, да је обезбеђена реалност и интегритет финансијских 

извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава. У оквиру пројекта донет је 

низ интерних аката, Правилник о мапирању пословних процеса у коме су дефинисани сви 

пословни процеси у предузећу, Правилник о финансијском управљању и контроли који ову 

материју дефинише на нивоу предузећа. 

 За 51 мапирани пословни процес у оквиру обављања делатности предузећа, припремљено је 

и одобрено 48 писаних процедура за одвијање истих. 

 

За успостављање, одржавање и унапређење система финансијског управљања и контроле 

одговоран је директор Предузећа у својству руководиоца корисника јавних средстава. 

Директор Предузећа  је дефинисан као НОСИЛАЦ СТРАТЕШКИХ РИЗИКА. 

Као носилац оперативних, ризика на нивоу пословних процеса дефинисани су руководиоци 

служби, које чине сегментиране организационе целине Предузећа, како је и дефинисано 

усвојеним интерним актима у оквиру ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак. 

 

Крајем 2019.год. ажуриран је систем ФУК тако што је радна група задужена за одржавање и 

развој система усагласила Листу пословних процеса са активностима у оквиру истих, 

анализирала ризике у оквиру датих циљева по идентификованим пословним процесима, 

извршила тестирање успостављених контролних активности и ажурирала Регистар ризика у 

складу са новим мерама за ублажавање, односно свођење ризика на прихватљив ниво. 

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ 

Циљеви  

Циљ „Паркинг сервис“ Чачак je модернизација и унапређење саобраћајне културе 

паркирања у граду. To подразумева организацију паркиралишта, њихово уређење, видно и 

прописно обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, како би грађани ову 

опцију услуге могли да користе на најбољи и најквалитетнији начин. Циљ ЈКП „Паркинг 

сервис“ у 2020. години је унапређење већ успостављеног система паркирања, а то 

подразумева имплементацију разних програмских апликација које би олакшале могућности 

плаћања услуге паркирања као и могућност лакшег проналажења слободног паркинг места 

ЈКП "Паркинг сервис" Чачак  је основано са циљем да својим радом у области 

стационарног саобраћаја, допринесе успостављању комуналног реда у граду Чачку. Све 
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активности и сви пословни потези који се предузимају су у функцији напред дефинисаних  

циљева.  

С обзиром на динамичан раст броја возила, појављују се простори и зоне у граду  код 

којих се тражња за паркинг простором убрзано повећава, тако да процењујемо да би 

постојеће  капацитете уличних паркиралишта требало увећати. На основу тога Град Чачак би 

се приближио оптималном броју места за  паркирање аутомобила са уведеном наплатом - 

који за град ове величине износи минимум око 1.500 места. Могуће је и проширење у току  

2020.године сходно Одлуци о обављању комуналне делатности управљања јавним 

паркиралиштима. 

 

4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 

 

На основу остварених резултата за период јануар-октобар 2019.године и процене за 

период 2019.године (на основу првих десет месеци и просечног месечног обима 

пројектованог за целу 2019.годину), извршена је процена остварења плана прихода за 

2020.годину, која показује следеће: 

 Приход  од паркиралишта за 2020.годину планира се на основу процене реализације за 

2019.годину, проширења наплате у новим улицама сходно захтевима грађана и 

Одлуком о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима. 

 Приход од издавања повлашћених и месечних карати за станаре, правна и физичка 

лица  планиран је на нивоу планираног физичког обима за 2019.годину.  

 Приход од  одношења неправилно паркираних возила планиран је на нивоу оствареног 

физичког обима и прихода за 2019.годину. 

 Приход од закупа и дневних карата планиран је на основу оствареног прихода за 

првих десет месеци 2019.године,који је увећан на основу проширења улица, захтева 

грађана и већег ангажовања запослених као и модернизације софтвера за СМС наплату 

паркирања. 

 

 

 

 План промотивних активности  

Током 2020. године ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак планира низ промотивних 

активности у циљу издавања флајера за боље информисање наших корисника за правилно 

коришћење наших услуга, а нарочито везаних за рад „ЧА БАЈК“ система.  
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 Промотивне активност и у смислу, економичног односно правилног паркирања, 

наплате паркирања путем СМС поруке и греб-греб картице,  ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак ће 

покушати да обави самостално, преко медија, а делиће се флајери и други едукативни 

материјали.   

 Планирана су средства за едукацију суграђана, промоцију делатности предузећа и 

рекламу. За ову намену (флајери, разна обавештења, медији, рекламни материјал и сл.) 

планирана средства износе 340.000 динара, и исти износи су у оквиру средства намењених за 

рекламу и пропаганду у Финансијском плану. Део средстава утрошиће се за израду 

рекламног материјала који ће се промотивно делити корисницима услуга. 

 

 

Кампања  „Аутомобил паркирај околину сачувај“  

 

Удружење паркиралишта Србије уз подршку Министарства заштите животне средине и 

Привредне коморе Србије, 22. јуна 2018.године у Новом Саду је покренуло кампању 

„АУТОМОБИЛ ПАРКИРАЈ, ОКОЛИНУ САЧУВАЈ“ са циљем подизања свести у јавности о 

утицају саобраћаја на животну средину и значај подстицања развоја еко мобилности код нас. 

Промовисан је бицикл, као алтернатива аутомобилском саобраћају, чијом се употребом 

смањују гужве, ниво буке и што је још важније загађења у урбаним срединама. Успешан 

старт кампање су подржали  представници локалних самоуправа и паркинг сервиса. Након 

Новог Сада, кампања је успешно промовисана у Београду, Нишу, Панчеву, Суботици, 

Крагујевцу, Пожаревцу. У 2020. години град Чачак и ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак биће  

домаћин ове кампање, како би промовисали и подстакли грађане на одрживе видове 

саобраћаја као што су бициклизам, пешачење и употреба електро аутомобила и бицикли, који 

су енергетски ефикаснији, мање загађују животну средину и рационалније користе 

расположив простор. У том смислу добро осмишљено управљање паркирањем може донети 

вишеструке здравстене, економске и еколошке користи. 

             

 

Управљање ризицима 

Управљање ризицима у јавном сектору је законска обавеза и неизоставан елемент 

доброг управљања које треба да пружи разумно уверавање да су ризици за постизање циљева 

ограничени на прихватљив ниво.  

           Процес управљања ризицима који успоставља ЈКП «Паркинг сервис» Чачак обухвата: 

а)  утврђивање циљева; б)  идентификовање ризика; в)  процену ризика; г)  решавање ризика; 

д)  праћење и извештавање о ризицима. 

          Основни предуслов за управљање ризицима је постојање циљева. Циљеви 

представљају јасно дефинисане очекиване стратешке и оперативне резултате које Предузеће 

жели да оствари. Постављање циљева помаже у планирању будућих активности, утврђивању 

приоритета, ефективној расподели расположивих ресурса и праћењу напретка у односу на 



  ЈКП ,,Паркинг сервис” Чачак                                                 Програм пословања за 2020.годину  

_________________________________________________________________________ 17 

постављене циљеве. У вези са тим, разматрају се ризици и врши управљање ризицима који 

могу утицати на остварење утврђених циљева. 

             Кључна фаза у управљању ризицима је идентификовање ризика. Она подразумева 

дефинисање потенцијалних ризика за стратешке и оперативне циљеве Предузећа  и узрок 

ризика, као и потенцијалне последице ризика.  

              Руководиоци организационих јединица у Предузећу, за циљеве из своје надлежности, 

утврђују ризике у обрасцима за утврђивање и процену ризика (Образац 2-Мапа пословних 

процеса и Образац  обавштавања о ризику ) и исте евидентирају  у Регистар ризика, који 

чине саставни део Правилника о финансијском управљању и контроли и Правилника о 

мапирању пословних процеса.  

              Извештавање о ризицима спроводи се једном годишње, кроз годишње извештаје о 

систему интерне финансијске контроле, који се на прописаном обрасцу достављају 

Министарству финансија – ЦЈХ најдаље до 31.марта текуће године са стањем на дам 31. 

децембар претходне године.  

Током успостављања система финансијског управљања и контроле сачињен је и Регистар 

ризика и усвојена Стратегија управљања ризицима 

 

АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА 

 

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак је једино предузеће организовано на територији града 

Чачка за обављање комуналне делатности наплате паркирања на отвореним и затвореним 

паркиралиштима. Град Чачак се одликује снажним процесом повећања моторних возила што 

изискује потребу да се велика пажња поклони проблематици паркирања у граду. 

Досадашња искуства показују да треба обратити пажњу на повећање капацитета 

паркирања, увођење нових технологија и висини цене која би била у складу са потребама 

неопходним за редовно обављање делатности. 

 ЈКП „Паркинг сервис“ планира оптимално коришћење расположивих ресурса. Тежиће 

се испуњењу циљева као што су стабилност пословања и запослености, сигурност предузећа, 

одржавање неопходног нивоа ликвидности, задовољавање општих потреба и др.  

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2020.ГОДИНУ:  Пословни приходи ЈКП “Паркинг сервиса“ Чачак су 

остварени од наплате  услуга предузећа (појединачне карте, претплатне карте, закуп, посебна 

дневна карта, „паук“, обележавање хоризонталне сигнализације и др.) и приказани су 

табеларно.  

УКУПАН ПРИХОД    
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Опис План 2019.г. 

Процена 

остварења 

2019.г. 

План 

2020. г. 

Индекс         

3/2 

Индекс         

4/3 

Индекс         

4/2 

 
1 2 3 4 5 6 7 

  Укупан 

Приход  (1-14) 
78.083.200 64.426.000 78.522.872 82,51 121,88 100,56 

1 Приходи од 

паркиралишта 
52.483.200 42.581.000 50.830.270 81,13 119,37 96,85 

2 Приходи од 

претплатних 

карата 

9.000.000 8.770.000 10.490.000 97,44 119,61 116,55 

3 Приходи од 

закупа п.м.и 

такси кар. 

2.500.000 2.615.000 2.502.612 104,60 95,70 100,10 

4 Приходи од 

греб карти 
900.000 515.000 250.000 57,22 48,54 27.78 

5 Приходи– 

рента бајк 
1.000.000 500.000 300.000 50,00 60,00 30,00 

6 Приходи од 

паука 
3.000.000 1.600.000 1.999.990 53,33 125,00 66,67 

7 Приходи од 

услуга другом 

правном лицу 

50.000 20.000 150.000 40,00 750,00 300,00 

8 Приходи од 

премије 

осигурања 

50.000 30.000 50.000 60,00 166,67 100,00 

9 Приходи од 

камата 

150.000 150.000 200.000 100,00 133,33 133,33 

10 Приходи од  

посебних 9.200.000 7.110.000 10.650.000 77,28 149,79 115,76 
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дневних 

карата 

11 Остали 

приходи  
50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 100,00 

12 Приходи од 

обележавања 

саобраћајница 

500.000 200.000 200.000 40,00 100,00 40,00 

13 Приходи од 

продаје 

аутомобила 

  700.000    

14 Ванредни 

приходи 
100.000 800.000 150.000 800,00 18,75 150,00 

  УКУПНО  78.083.200 64.426.000 78.522.872 82.51 121,88 100,56 

 

Приход предузећа у 2020.години планиран је у односу на процену остварења прихода 

у 2019. години, а резултат је: праћења физичког  обима, наплате  и услуга предузећа, као и 

развоја предузећа и увођења нових модернијих технологија као и наставка истог у 

2020.години.   

Предузеће услед повећане употребе посебне дневне карте  и интензивније сарадње са 

комуналном инспекцијом, комуналном милицијом која је добила већа овлашћења новим 

законским прописима и саобраћајном полицијом, као и могућег проширења послова на 

обележавању хоризонталне сигнализације и саобраћајница, планира повећање  прихода.  

 

 

 

 

 

ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ  
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Опис 
План Процена  

oстварења 

2018.г. 

План  

2019.год. 

Индекс  

4/3 

Индекс 

5/4 

Индекс  

5/3 
 2018. год. 

1 3 4 5 6 7 8 

 УКУПАН ПРИХОД  69.839.257,00            

 УКУПНИ РАСХОДИ 
       60.886.885,00  

          

Бруто зараде и остали лични расходи        31.084.885,00    
 

32.239.200,00  
      

Бруто зараде  22.576.156,00 
   

22.130.248,00  

 

23.076.000,00  
      

Доприноси на терет послодавца 4.041.133,00 
     

3.961.314,00  

   

4.130.604,00  
      

Трошкови накнада члановима НО  607.596,00 
        

607.596,00  

      

607.596,00  
      

Трошкови превоза 1.200.000,00 
     

1.100.000,00  

   

1.300.000,00  
      

Отпремнина 700.000,00 
        

741.500,00  

      

300.000,00  
      

Трошкови дневница 100.000,00 
          

80.000,00  

      

100.000,00  
      

Трошковисл путовања и смештаја 

сл.пут  
25.000,00 

          

10.000,00  

        

25.000,00  
      

Јубиларне награде     
      

850.000,00  
      

Солидарна помоћ и друга давања          1.835.000,00  
     

1.700.000,00  

   

1.850.000,00  
      

Трошкови материјала 1.815.000,00           

Канцеларијски материјал - карте 980.000,00 
        

945.000,00  

      

985.000,00  
      

Утрошак материјал за рад, сигнализ. и др. 835.000,00 
        

635.000,00  
      

845.000,00  
      

Трошкови горива и енергије 1.680.000,00           

Трошкови електри.енергије 580.000,00 
        

370.000,00  

      

495.000,00  
      

Трошкови грејања 100.000,00 
          

90.000,00  

      

400.000,00  
      

Гориво 1.000.000,00 
        

700.000,00  

      

995.000,00  
      

Трошкови производних  услуга 5.137.000,00           

ПТТ трошкови 1.320.000,00 
     

1.080.000,00  

   

1.270.000,00  
      

Трошкови интернета 120.000,00 
        

100.000,00  

      

150.000,00  
      

Опрема заштите, униформе  (ХТЗ)  497.000,00 
        

495.000,00  

      

499.000,00  
      

Одржавање опреме, паркир, депоа и 

адап. 
2.480.000,00 

     

2.120.000,00  

   

3.210.000,00  
      

Трошкови рекламе 340.000,00 
        

330.000,00  

      

340.000,00  
      

Трошак регистрације возила 100.000,00 
          

50.000,00  

      

100.000,00  
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Остали трошкови производних услуга 280.000,00 
        

208.000,00  

      

280.000,00  
      

Амортизација 2.500.000,00 
     

2.500.000,00  

   

3.000.000,00  
      

Нематеријални трошкови 17.710.000,00           

Стручна литература 200.000,00 
        

150.000,00  

      

200.000,00  
      

Уговори-Омладинска задруга 7.225.000,00 
     

6.500.000,00  

   

7.500.000,00  
      

Стручно усавршавање и семинари 540.000,00 
        

540.000,00  

      

540.000,00  
      

Трошкови осигурања 400.000,00 
        

250.000,00  

      

350.000,00  
      

Чланарина 120.000,00 
          

80.000,00  

      

120.000,00  
      

Трошкови платног промета 150.000,00 
        

110.000,00  

      

150.000,00  
      

Трошак репрезентације 125.000,00 
        

120.000,00  

      

125.000,00  
      

Остали нематеријални трошкови  7.030.000,00 
     

6.207.200,00  

 

10.850.000,00  
      

Трошкови смањења зарада 1.920.000,00 
     

1.700.000,00  

      

960.000,00  
      

Финансијски расходи 510.000,00 
        

370.000,00  

      

400.000,00  
      

Остали  расходи 450.000,00           

Издатци за хумани спорт и здрав. нам.идр 50.000,00   
        

50.000,00  
      

Остали непоменути расходи 400.000,00 
        

390.000,00  

      

450.000,00  
      

    
 

        

  
  

    

 УКУПАН ПРИХОД 69.839.257,00 
   

63.501.829,00  

 

78.900.000,00  
      

 УКУПНИ РАСХОДИ             60.886.885,00  
     

56.370.858,00  

   

66.503.200,00  
      

 УКУПНА  ДОБИТ  
               

8.952.372,00  

        

7.130.971,00  

   

12.396.800,00  
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   Расподела процењене добити за 2019.годину  ће се вршити у сладу са актом о буџету 

јединице локалне самоуправе и на основу других прописа који регулишу ову област. 

Програм пословања за 2020. годину дефинисан је у складу са основним циљевима 

економске политике, али и са нужним обавезама и потребама предузећа.  

 

Сви планирани расходи у 2020. години, оствариваће се по потреби, до планираног 

износа, а у складу са оствареним обимом услуга и резултатима рада. 

Укупни приходи у 2020. години планирани су на нивоу 2019. године  а у претходној 2019. 

години расходи реализовани по процени око 87,71% од плана што је резултирало позитивним 

пословањем. Планирани расходи за 2020.годину су увећани у складу са повећањем прихода и 

њихов индекс износи 112,87 %.Укупни остварени расход за 2020. годину у односу на 

планиран за 2019.годину је 108,65%. Трошкови бруто зарада и остали лични расходи 

обухватају трошкове бруто зарада и доприноса, трошкове накнада члановима Надзорног 

одбора, трошкове превоза, отпремнине, трошкове дневница и службених путовања, 

солидарну помоћ, јубиларне награде, солидарне помоћи и друга давања. Трошкови накнада 

члановима Надзорног одбора исплаћују се у складу са одредбама чл. 5 и  6. Одлуке о накнади 

за рад у надзорном одбору јавног предузећа (Сл. Лист града Чачка» бр. 25/2017 ). 
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 Јубиларне награде према Колективном уговору исплатиће се за 10 година рада 

запосленима који имају континуитет у раду и то: Славица Војиновић, Мира Глуховић, 

Љиљана Петровић, Ана Луковић, Мирослав Дамљановић и Рашко Сретеновић. Висина 

награде износи једну просечну зараду по запосленом раднику у предузећу. 

Анексом I Колективног уговора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак у члану 1. Измењен је 

члан 105.а Колективног уговора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак ( Сл. Лист Града Чачка 

бр.15/2018 ) тако што је прописана обавеза за послодавца да планира и запосленом исплати 

солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то 

има обезбеђена финансијска средства, а висина солидарне помоћи по запосленом на 

годишњем нивоу износи 41.800,00 динара, без пореза и доприноса. 

Трошкови материјала обухватају трошкове канцеларијског материјала, трошкове израде 

карата и ролни за наплату услуга паркирања, трошкове потрошног материјала за одржавање и 

резервне делове, трошкове боје за одржавање сигнализације и осталог материјала. 

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије и грејања у 

дирекцији предузећа, кућица на паркиралиштима, просторијама депоа и трошкове горива за 

паук возило, теретна и путничка возила, трактор, машину за обележавање и друга 

трансппортна средства и опрему.. 

Трошкови производних услуга у 2019. години су имали индекс остварења од 79,31 и 

обухватају: 

- ПТТ трошкове (трошкове пошиљки, телефонских рачуна, трошкове асиметричног приступа  

и комуникације одржавања налога за рад СМС наплате)  

- трошкове одржавања основних средстава, рачунарске и видео опреме, транспортних 

средстава, паркиралишта, депоа, рента бајка, вертикалне и хоризонталне 

сигнализације,поправки кућица, адаптације, одржавања оптичких веза и остало.  

- трошкове рекламе и пропаганде, 

-трошкови хтз опреме, 

- трошкове регистрације путничких и теретних возила, 

- трошкови производних услуга ( трошкови комуналних услуга, трошкови услуга заштите на 

раду и осталих производних услуга) 

Нематеријални трошкови 

-трошкови осигурања, стручне литературе, платног промета, чланарина, семинара и стручног 

усавршавања и  репрезентације су планирани на нивоу плана за 2019.годину а у складу са 

смерницама за израду Програма пословања за 2020.годину. 

Нематеријални трошкови у 2020. години  у односу  на 2019. годину су планирани на основу 

процене трошкова у 2019.години и њихов индекс износи 121,20 и обухватају трошкове услуга 

одржавања смс центра са модулом за наплату и контролу паркирања (2.800.000,00),и 
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мобилним оператерима ( мтс, вип, теленор 2.000.000,00 ), физичко техничко обезбеђење ( 

2.500,000,00), трошкови одржавања софтвера ( књиговодство, смс, затворени паркинзи 

600.000,00 ),  мониторинг за видео надзор ( 200.000,00 ), трошкови адвокатских услуга ( 

450.000,00 ), трошкови ревизије и финансијских услуга ( 200.000,00), трошкови услуга 

Центра за заштиту потрошача (100.000),трошкови урбанистичко геодетских услуга  

(150.000.00 ), остали нематеријални трошкови 645.000,00 ( трошкови: банкарских услуга, 

уређења сајта, здравствене услуге, судске и административне таксе, агенција АПР,очитавања 

картица возача и тахографа, провизије продаје греб-греб картица, јавни медијски сервис...), 

трошкови ФУК-а ( 150.000,00 ) 

 

ЦЕНЕ  УСЛУГА 

 

 

Законом о финансирању локалне самоуправе («СЛ.гласник РС» 62/2006, 47/2011, 

93/2012, 99/2013 –усклађени дин.изн., 125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015 –усклађени 

дин.изн.,83/2016 и 91/2016 – усклађени дин. из.) у члану 15. тачка 13. бришу се речи 

«коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и 

обележеним местима», и тиме укинута  могућност да се услуге паркирања моторних возила 

наплаћују као комунална такса.  

 Законом о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима («Сл. Гласник РС 

бр.104/2016) у члану 2. тачка 7. мења се и гласи: «управљање јавним површинама је услуга 

одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени 

и отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирање, услуга 

уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила за премештање 

паркираних возила под условима прописаним овим и другим посебним законом, постављање 

уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, 

премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима 

предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује 

начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење 

наплате ових услуга;». Наведеним законима укинута је могућност да се услуга паркирања 

плаћа као комунална такса а уведена обавеза да се услуга паркирања моторних возила 

исказује као цена и приход ЈКП «Паркинг сервис»Чачак. 
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Примена важећег ценовника је од 01.04.2017.године на основу одлуке бр. 82/2 од 

17.01.2017.године и Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним 

паркиралиштима („Сл.Лист града Чачка“бр. 14/2018 ) 

р.б. Опис 

Цена 

услуге 

 без  

ПДВ-а 

Цена 

услуге 

 са 

 ПДВ-ом 

Ценовник услуга паркирања  на сталним паркиралиштима 

1. 

Зона екстра  

Карта за паркирање путничких  и комби возила за започети час (дозвољено 

време паркирања је 120 минута) 

54,17 65,00 

2. 
Зона прва  

Карта за паркирање путничких  и комби возила за започети час 
41,67 50,00 

3. 
Зона друга 

Карта за паркирање путничких и комби возила за започети час  
25,00 30,00 

4. 
Зона трећа  

Карта за паркирање путничких и комби возила за започети час   
15,83 19,00 

5. 

Затворени паркинг у улици Скадарској   

Карта за паркирање путничких и комби возила за започети час  

 

35,00 

 

42,00 

6. 

Прва зона, друга зона, трећа зона  и затворени паркинг у улици 

Скадарској   

Карта за паркирање камиона за започети час   

66,67 80,00 

7. 
Затворени паркинг "Такси станица" 

Карта за паркирање путничких  и комби возила за започети час   
25,00 30,00 

8. 
Дневна карта друга и трећа зона 

Карта за паркирање путничких  и комби возила за започети час   
158,33 190,00 
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9. 

Посебна дневна паркинг карта  

за кориснике који поступају супротно одредбама члана 19. став 2. тачке 1-5. и 

7. Одлуке о обављању комуналне делатности  управљања јавним 

паркиралиштима   

1.000,00 1.200,00 

10. 

Месечна преплатна карта путничких и комби возила за  прву зону и 

затворени паркинг у улици Скадарској   

Карта за паркирање путничких и комби возила 

2.983,33 3.580,00 

11. 

Месечна преплатна карта путничких и комби возила за  другу зону  

Карта за паркирање путничких  и комби возила 

 

 

1.758,33 

 

 

2.110,00 

12. 
Месечна преплатна карта путничких и комби возила за  трећу зону  

Карта за паркирање путничких  и комби возила  
1.625,00 1.950,00 

13. 

Месечна преплатна карта путничких и комби возила за  затворени 

паркинг "Такси станица" 

Карта за паркирање путничких  и комби возила  

1.150,00 1.380,00 

14. 

Месечна преплатна карта путничких и комби возила за  прву, другу зону 

и затворени паркинг у улици Скадарској   

Карта за паркирање путничких  и комби возила  

3.4983,33 4.180,00 

15. 

Месечна преплатна карта путничких и комби возила за  другу и трећу 

зону 

Карта за паркирање путничких  и комби возила 

2.370,83 2.845,00 

16. 

Месечна преплатна карта путничких и комби возила за  прву зону, другу 

зону,  трећу зону и затворени паркинг у улици Скадарској   

Карта за паркирање путничких  и комби возила  

4.608,33 5.530,00 

17. 
Месечна преплатна карта регистрованих  такси возила за  прву зону, 

другу зону,  трећу зону и затворени паркинг у улици Скадарској 
2.850,00 3.420,00 

Ценовник услуга паркирања возила повлашћених корисника власника или закупца стана или 

породичне стамбене зграде 

18. 

Месечна преплатна карта власника или закупца стана, породичне 

стамбене зграде за  прву зону и затворени паркинг у улици Скадарској 

Карта за паркирање путничких и комби возила. 

950,00 1.140,00 
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19. 

Месечна преплатна карта власника или закупца стана, породичне 

стамбене зграде за  другу зону. 

Карта за паркирање путничких  и комби возила. 

741,67 890,00 

20. 

Месечна преплатна карта власника или закупца стана, породичне 

стамбене зграде за  затворени паркинг "Такси станица" 

Карта за паркирање путничких и комби возила 

741,67 890,00 

21. 

Месечна преплатна карта власника или закупца стана, породичне 

стамбене зграде за  трећу зону. 

Карта за паркирање путничких  и комби возила 

525,00 630,00 

Ценовник услуга паркирања возила повлашћених корисника власника или закупца пословног 

простора 

 

 

 

22. 

Месечна преплатна карта власника или закупца стана, пословног 

простора за  прву зону и затворени паркинг у улици Скадарској. 

Карта за паркирање путничких возила  и комби возила 

 

 

 

2.386,67 

 

 

 

2.864,00 

23. 
Месечна преплатна карта власника пословног простора за  другу зону 

Карта за паркирање путничких возила  и комби возила 
1.406,67 1.688,00 

24. 
Месечна преплатна карта власника пословног простора за  трећу зону 

Карта за паркирање путничких возила  и комби возила 

1.300,00 1.560,00 

25. 

Месечна преплатна карта власника пословног простора за  затворени 

паркинг "Такси станица" 

Карта за паркирање путничких возила  и комби возила 

920,00 1.104,00 

Напомена: Лицима која обављају пословну делатност издаје се повлашћена паркинг карта 

најмање на годину дана и под условом да унапред плате целокупан износ годишње накнаде за 

коришћење паркинг места, умањен за попуст од 20%. (Члан 17. тачка 7. Одлуке о обављању 

комуналне делатности  управљања јавним паркиралиштима). 

Ценовник услуга  резервација паркинг места 

 

26. 

Месечна преплата резервисаног  паркинг места у првој зони и затвореном 

паркингу у улици Скадарској 
9.483,33 11.380,00 
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27. Месечна преплата резервисаног паркинг места у другој и трећој зони 5.012,50 6.015,00 

Ценовник услуга паркирања на привременим или повременим паркиралиштима 

28. 

Карта за паркирање путничких возила  и комби возила за 

започети час   20,83 25,00 

29. 

Карта за паркирање теретних возила, аутобуса, прикључних 

возила камп приколица и трактори за започети час   126,67 152,00 

Ценовник услуга  изнајмљивања бицикли 

30. Изнајмљивање бициклe по започетом сату  41,67 50,00 

31. 

Дневно изнајмљивање бициклe     

(понедељак, уторак, среда, четвртак и петак)   250,00 300,00 

32. 

 Викенд изнајмљивање бициклe 

(субота-недеља) 500,00 600,00 

33. 

Изнајмљивање бициклe дуже од 3 дана,   за сваки следећи дан 

након изнајмљивања 1.666,67 2.000,00 

34.  Изнајмљивање електро бициклe по започетом сату   83,33 100,00 

35. 

Дневно  изнајмљивање електро бициклe 

 (понедељак, уторак, среда, четвртак, петак) 500,00 600,00 

36. 

Викенд изнајмљивање електро бициклe 

(субота-недеља) 1.000,00 1.200,00 

37. 

Изнајмљивање електро бициклe дуже од 3 дана,   за сваки 

следећи дан након изнајмљивања 3.333,33 4.000,00 

Ценовник услуга  принудно уклањање, одвожење и чување возила 

38. Уклањање возила до 800 кг. по налогу службеног лица   2.916,67 3.500,00 

39. 

Уклањање возила која се налазе на посебним површинама до 

800 кг. по налогу службеног лица   3.333,33 4.000,00 

40. Уклањање возила од 801кг.  до 1330 кг. по налогу службеног 2.196,67 3.500,00 
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лица   

41. 

Уклањање возила која се налазе на посебним површинама од 

801кг.  до 1330 кг. по налогу службеног лица   4.166,67 5.000,00 

42. 

Уклањање возила од 1331кг.  до 1900 кг. по налогу службеног 

лица   5.833,33 7.000,00 

43. 

Уклањање возила која се налазе на посебним површинама од 

1331 кг.  до 1900. кг. по налогу службеног лица   7.500,00 9.000,00 

44. 

Уклањање возила од 1901кг.  и више по налогу службеног 

лица   8.333,33 

10.000,0

0 

45. 

 Уклањање возила која се налазе на посебним површинама од 

1901кг.  и  више по налогу службеног лица   

10.833,3

3 

13.000,0

0 

46. 

Паушали износ накнаде у случају да власник паркираног и 

заустављеног возила дође до тренутка  одношења возила  1.604,17 1.925,00 

47. Одвожење хаварисаног возила до 10 километара  1.500,00 1.800,00 

48. Одвожење возила  након10 км.  За сваки пређени километар 112,50 135,00 

49. Чување возила за сваки започети дан 416,67 500,00 

Остале  услуге   

50. Замена преплатне карте 166,67 200,00 

51. Израда фотографија  250,00 300,00 

 Новом  Одлуком о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима 

(„Сл.Лист града Чачка“бр. 14/2018 ) прописане су нове категорије корисника па је зато 

уследила измена ценовника у том делу. Цене услуга у току 2020.године се неће мењати. 

 

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ 

Расподела процењене добити ће се вршити у складу са актом о буџету јединице 

локалне самоуправе и на основу других прописа који регулишу ту област. Добит из 2014, 

2015. и 2016. године је остала нераспоређена одлуком Оснивача.Остварене добити из 2017. и 

2018. године су на основу одлуке Скупштине града Чачка о давању сагласности на одлуке 

Надзорног одбора су у висини од  50%  остварене добити уплаћене у буџет града Чачка. 
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6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА  
 

Укупна маса зараде радника    

Бруто зараде  26.215.344 

 Доприноси на терет послодавца   4.495.932 
 

 Маса средстава за зараде запослених је приказана у Програму пословања Предузећа за 

2020. годину у складу са Законом о раду и Предлогом  закона о престанку важења Закона о 

привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 

сталних примања код корисника јавних средстава. Увећање масе зарада је извршено  за 

минули рад у 2020. години .Због промене цене рада у 2020. години са 155,30 на 172,54 динара 

маса зарада ће се повећати за седам радника са коефицијентима 1,9, једног радника са 2,5 

којефицијентом и четири радника са 2,71 којефицијентом. 

Исплата зарада свих радника, топлог оброка и регреса на месечном нивоу вршиће се 

до планираног месечног износа, а у складу са Анексом I Колективног уговора ЈКП „Паркинг 

сервис“ Чачак и Анексом III Посебног Колективног уговора  за јавна предузећа у комуналној 

делатности на територији Републике Србије у коме после става 1. додаје се нови став 2 и 3, 

који гласе : „Годишњи износ регреса, утврђен на начин из става 1. овог члана, увећава се за 

фиксни износ од 33.000,00 динара, без пореза и доприноса.“ 

ЈКП “Паркинг сервис“ Чачак, у 2020. години по питању редовног одласка радника у пензију 

планира 1 радника.  

2020.год. 

Број 

ангажованих 

лица по 

уговору преко 

ОЗ и сезонаца 

Укупно 

месечно 

Укупно 

квартално 

1 2 3 4 

Јануар 10 540.000   

Фебруар 10 540.000 1.620.000 

Март 10 540.000   

Април 10 540.000   

Мај 10 744.000 2.028.000 

Јун 16 744.000  

Јул 16 744.000   

Август 16 744.000  2.232.000 

Септембар 16 744.000   

Октобар 10 540.000   

Новембар 10 540.000 1.620.000 

Децембар 10 540.000   

 Укупно годишње 7.500.000 
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Како је петоро запослено на одређено време (без директора), 10 лица је ангажованих по 

уговору у јануару, фебруару, марту, априлу, мају, октобару, новембру и децембру ( 5 преко 

омладинске задруге и  5 сезонских радника на чишћењу снега), 16 лица ангажованих по 

уговору о привременим и повременим пословима у  јуну, јулу, августу и септембару (4 преко 

омладинске задруге,10 сезонских радника на јавном раду рента – бајк и 2 сезонски радник на 

одржавању хоризонталне сигнализације).  

Помоћни радници су ангажовани по основу уговора преко Омладинске задругe и агенције. 

Закон о буџетском систему („ Сл. Гл. РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 

108/13, 142/14, 68/15 –др. Закон, 103/15 и 99/2016) је прописао да „Укупан број запослених на 

одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о 

привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица 

ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% 

укупног броја запослених. Изузетно, број запослених на одређено време због повећаног 

обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим 

пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, 

код корисника јавних средстава, може бити већи од 10% укупног броја запослених, уз 

сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног 

органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. Актом Владе ближе је уређен 

поступак за прибављање сагласности Комисије. 

Обзиром да је  недовољан број запослених у 2019. години, а због специфичности посла који 

се обавља на терену, отвореним паркиралиштима по свим временским условима (киши, 

снегу, мразу, сунцу и др.)  и како долази до честог оправданог одсуства радника, неопходно је 

ангажовати лица преко Омладинске задруге и агенције. 

Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица 

ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, 

закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по 

другим основима је планиран сходно члану 10. став 2. Закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС, број 68/15) којим је 

прописано да организациони облик који има мање од 100 запослених може да има највише до 

10 запослених или ангажованих лица и у складу са одредбама Уредбе о поступку за 

прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 

јавних средстава којим су прописани случајеви када се не подноси молба. 

ЈКП ”Паринг сервис” Чачак има потребу и за обављањем повремених послова  на 

паркиралиштима и то сређивању и чишћењу истих (зими чишћење снега, леда и леденица а 
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лети корова, сређивање паркиралишта и друго) , као и ангажовању радника за обављање 

послова везаних за рента-бајк службу који ће бити привремено ангажовани чланови 

Омладинске задруге или агенције као и за обављање привремених послова по питању 

обележавања хоризонталне сигнализације. 

Планирани износ од 7.500.000 динара по основу уговора у 2020. години увећан је у односу на 

2019. годину због увећања мнималне цене рада са 155,30 динара на 172,54 динара ( Сл. 

Гласник РС бр. 65 од 13.09.2019. године). 

            Политика запошљавања  

Кадровска структура по врсти послова у оквиру предузећа  дата је у следећеј табели:  

Ред. 

бр. 
Врста посла 

План 

2020. 

Квалифик. 

Структура 
 

1 Директор 1 ВСС 3.225 

2 Шеф техничког сектора  1 ВСС 3,225 

3 Шеф правних и општих послова 1 ВСС 3,225 

4 Шеф економских и финанс. посл. 1 ВСС 3,225 

5 Диспечер  1 ССС 3,225 

6 Координатор послова 1 ВСС 3,225 

7 Референ јавних набавки 1 ССС 3,225 

8 Књиговођа 1 ССС 3,225 

9 Контролор 6 ССС 19.35 

10 Благајник 1 ССС 3,225 

11 Возач 3 КВ 9,675 

12 Чувар 2 КВ 9,675 

13 Радник на одржавању средс.  1 ВШС 3,225 

14 Радници на обележ. и одр. 1 КВ 3,225 

15 Касири, инкансати, и ост. радн. 8 НК-ССС 25,825 

  Укупно (1до15) 30   100 

     

На крају 2029. године Предузеће има на списку тридесет  радника од којих су двадесет 

четири у радном односу на неодређено време. 

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ   

Предузеће све своје обавезе извршава у прописаном законском року.  
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Предузеће је задужено на основу лизинга за купљено ново специјално возило паук које у 

2020.годину износи 2.000.000,00 динара. Других задужења нема. 

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ 

Планирају се инвестиције на повећању капитала, неопходних средстава, неопходне опреме, 

планирање рада и развоја предузећа. 

Инвестиција- техничка структура и планирана финансијска средства (укупно)  

 
НАБАВКЕ - План инвестиција   

Путнички аутомобил 1.750.000 

Набавка рампи и пратеће опреме                 400,000 

CMC наплата - хардверски део (ПДА 

ср.комуникације,монитори,штампачи,табле,знак) 
300,000 

Опрема, сајле и гуме за транспортна средства 150,000 

саобраћајни знаци,информативне табле и опрема за вертикална сигнализ. 150,000 

Набавка нових рачунара и рачунарске опреме 150,000 

Канцеларијска опрема и инвентар 75,000 

Набавка алата 50,000 

 

У  2020. години  нова улагања треба усмерити на: 

         -Набавку службеног путничког аутомобила 

ЈКП „Паркиг сервис“ Чачак у поседу има службени аутомобил од 2013. године. Обзиром да је 

гаранција на ауто делове истекла, што би даље  проузроковало доста веће трошководржавања 

аутомобила, одлучили смо да у 2020. години огласимо продају овог путничког аутомобила и 

спроводемо поступак јавне набавке мале вредности за куповину новог аутомобила у истој 

или сличној категорији. 

     - Набавку саобраћајних знакова, информативних табли и опреме за вертикалну  

сигнализацију у складу са проширењем наплате ће омогућити  бољу информисаност 

корисника услуга и модернизацију постојеће вертикалне сигнализације 

     - Набавку опреме, траки-сајли за подизање возила због безбедности како радника тако и 

возила, као и набавку све пратеће опреме за транспортна возила   

     - Куповину опреме за СМС наплату хардверски део који обухвата набавку ПДА уређаја, 

штампача, монитора и пратеће опреме. Замену уређаја је потребно обнављати због 

дотрајалости и услед иновативних решења из ове области. 

    - Набавка рампи и пратеће опреме се врши услед оштећења као последица велике 

фреквенције саобраћаја.  
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    - Набавка нових рачунара и рачунарске опреме,услед дотрајалости и оштећења. 

- Набавку канцеларијске опреме и инвентара,  

 

-Набавка алата за рад услед одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације као и 

поправке опреме. 

10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Средства за посебне намене су планирана на нивоу планираних средстава за 2019.годину. 

Обухватају издатке за културне, хуманитарне, спортске, oбразовне, научне, верске и 

здравствене намене .Одлуку о додели средстава доноси Надзорни одбор на писани захтев 

организације или појединца. 

ПРОМЕНИ СЕБЕ, НЕ ПРИРОДУ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАМПАЊА АУТОМОБИЛ ПАРКИРАЈ ОКОЛИНУ САЧУВАЈ 
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 На основу члана 45. Одлуке о усклађивању пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак са 

Законом о јавним предузећима ( „Службени лист града Чачка“ , бр.22/2016 ) и члана 45. 

Статута ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак на седници одржаној дана 02. децембра 2019.године 

донео је следећи 

 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

Пословно: ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак 

Седиште: Цара Лазара 51, Чачак 

Делатност: 5221- услужне делатности у копненом саобраћају 

Матични број: 20518898 

ПИБ:106026531 

Оснивач: Град Чачак 

 

 

 

Ч а ч а к, 02. децембар 2019.год. 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак основано је Одлуком о  оснивању 

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак од 15. децембара 2008. године („Сл. Лист града Чачка 

бр.12/2008 и 15/2013) и уписано у Агенцији за привредне регистре под бројем БД.27110/2009 

дана 27. марта 2009.године.Усаглашавање Одлуке о оснивању Скупштинa града Чачка 

извршила је у новембру 2016.године Бр.:06-236/16-I. Правни положај и статус  предузећа је 

регулисан Оснивачким актом и Статутом. Основна делатност предузећа одређена је шифром 

5221-услужне делатности у копненом саобраћају, што подразумева регулисање стационарног 

саобраћаја у граду Чачку. Предузеће врши и наплаћује услуге паркирања моторних возила на 

отвореним и затвореним паркиралиштима, као и услуге одношења неправилно паркираних и 

напуштених моторних возила. У надлежности предузећа су одржавање и обележавање 

паркиралишта. 

 Мисија  

Мисија ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак  је да се на најбољи начин уреди област 

паркирања путничких возила и реши проблем стационарног саобраћаја у граду – што је 

основна делатност овог јавног предузећа. На основу свеобухватних анализа о потребама и 

могућностима корисника услуга  предузећа, уочено је да у ужем центру града недостају 

слободна места за паркирање, због чега ће се у наредном периоду радити на проналажењу 

решења за отклањање тог проблема.  

Тежња да се стално унапређује квалитет у пружању услуга, позитивно ће се одразити на 

добре пословне резултате и ниво задовољства грађана, што чини предуслов успеха, а 

одговорнст према постављеним задацима, учиниће реалним остварење мисије предузећа. 

Стручност, аналитичност и спремност за иновације у пословању чине предузеће 

компетентним у настојању да се успостави савремени режим паркирања и реши проблем 

стационарног саобраћаја на најефикаснији и за кориснике наших услуга најприхватљивији 

начин. 

Визија  

Визија ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак  се састоји из неколико кључних 

елемената: 

 Тежња за унапређењем  нивоа услуге на виши степен уз примену нових технологија               

( могућност плаћања путем платних картица односно путем напредних мобилних 

апликација као и могућност увожења паркинг апликација). 

 Проширивање активности предузећа сходно наведеним делатностима предузећа у 

статуту, првенствено на одржавању хоризонталне и вертикалне сигнализације на 

паркинзима и у граду складу са Одлуком о обављању комуналне делатности 

управљања јавним паркиралиштима („Сл.Лист града Чачка“бр. 14/2018 ) 

 Повећање капацитета за паркирање, изградњом Јавне гараже. Усвојен је детаљан 

урбанистички план „Центар Чачак“ од стране Скупштине града Чачка и наше 

предузеће је након усвајања овог плана заједно са градом Чачком израдила 

урбанистички  пројекат  и пројекат препалцелизације и исти ће са идејним решењем 
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бити инкорпориран у идејни  пројекат гараже, који ће се користити при изради главног 

пројекта гараже а исти ће покренути и извршити наш оснивач Град Чачак.  

 

Нормативно правни основ обављања поверених послова у оквиру комуналних делатности 

ЈКП ''Паркинг сервис'' Чачак  је: 

 Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011и 104/2016), 

 Закон о јавним предузећима  („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), 

 Закон о рачуноводству („ Сл.гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018) 

 Закон о основама безбедности сабраћаја на путевима; („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 

53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015-други закон и 9/2016), 

 Одлуком о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима 

(„Сл.Лист града Чачка“бр. 14/2018 ) 

 Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС.“,36/2011,99/2011, 83/2014, 5/2015 и 

44/2018), 

 Закон о буџетском систему („ Сл. Гласник . РС“, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 –др. Закон, 103/15, 99/2016, 

113/2017,95/2018,31/2019 и 72/2019),  

 Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 Закон о јавној својини ( „С. Гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- 

др.закон, 108/2016 и 113/2017) 

 Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава  (објављена у "Сл.  гласнику РС", бр. 

113/2013, 21/2014, 66/2014,118/2014, 22/2015 и 59/2015). 

 Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. 

гласник РС“, број 27/2014),    

 Закон о раду („Сл. Гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 101/2011, 32/2013,  

75/2014, 13/2017- одлука УС и 113/2017),   

 Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору  („Сл. 

гласник РС,“ бр. 68/2015, од 04.08.2015.год. и 81/2016- одлука УС),  

 Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ 93/2012) 

 Смернице Владе Републике Србије број: 110-10333/2019 (Сл. Гласник РС бр.74/2019) 
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 Колективни уговор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак бр. 06-152-2017-III од 05.09.2017.год 

 Анекс I Колективног уговора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак ( Градско веће бр. 06-13/III од 

01.02.2018.године 

 Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину („Сл. 

Гласник РС“ бр 99/2016, бр.113/2017 и 92/2018) 

 Измене и допуне закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, 

односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 

 Закључак Комисије МИНИСТАРСТВА  Бр:112-7375/2015 од 02.јула 2015.године и  Допис 

ГРАДУ ЧАЧКУ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

Бр:112-00-1076/2015-07 од 06.јула 2015.године. 

 

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 

 

Усвојени у току 2017. године и обухватају стратешке правце развоја и унапређења 

своје основне делатности. 

Основни циљеви и пририотети се сагледавају кроз унапређење рада и организације 

предузећа, пре свега кроз јачање кадровских капацитета као и унапређења система 

управљања и руковођења. Тежиће се увођењу стандардизованих процедура и ознака, 

база података, интегралних информационих система, ГИС технологија и система 

аутоматских генерисања извештаја. Наставиће се усаглашавање стратегије развоја са 

просторном и урбанистичким плановима као и преузимањем комплекса мера за 

решавање проблема стационарног саобраћаја у центру града са лимитираним трајањем 

паркирања. Превасходно пословни планови стратегије и развоја се заснивају на 

изградњи јавних гаража, како монтажних тако и једне зидане гараже на локациjи 

затвореног паркинга «такси станица», са пословним просторијама и комерцијалним 

садржајем, а све у складу са стратегијом саобраћаја у граду Чачку. 
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА 

Организациона структура ЈКП "Паркинг сервис" Чачак је приказана на следећој шеми:  

 

Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се Правилником.   

Органи предузећа су: 

 Надзорни одбор - орган надзора  (три члана:Владимир Ћурчић дипломирани 

економиста-председник, Бранко Бојовић дипл. инж. машинства –члан и Стојан Савић 

дипл правник -Члан) 

 Директор предузећа - орган пословодства је Зоран Благојевић дипл.инж. 

електротехнике постављен решењем бр. 06-54/12-I од22,23 и 26.03.2018.године 

Чланове Надзорног одбора поставља оснивач са мандатом од четири године (Бр. 06-

204/17-I од 1 и 2. децембар 2017. године).  
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2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019.ГОДИНИ 

Процењени физички обим активности у 2019. години 

ЈКП "Паркинг сервис" Чачак располаже уличним паркиралиштима на кључним 

саобраћајницама у граду, и два затворена паркиралишта у најужем центру града. Систем 

наплате паркирања организован је путем смс порука, преко контролора и касира продајом 

наплатних карти са обезбеђеном контролом од стране диспечера и координатора. Депо је 

дислоциран од седишта – дирекције предузећа и налази се у улици Страхинића Бана бб, где 

се одвозе непрописно паркирана возила по налогу Саобраћајне полиције и Комуналне 

инспекције. 

Током 2019.године обележена су сва паркинг места под наплатом хоризонталном 

сигнализацијом, бројем паркинг места, кратким бројем на који се шаље смс порука и 

поправљена вертикална сигнализација.   

Укупан број обележених паркинг места по зонама за наплату паркирања је:  

 

 

 

 

 

Прилог: Табела уличних паркиралишта са бројем места за паркирање и зонама 

Р.Б. Локација    Број пар. Зона 

1 Улица Жупана Страцимира  17 екстра 

2 Улица Кужељева  35 екстра 

3 Улица Железничка социјално 34 екстра 

4 Улица Железничка парк 40 2 

5 Улица Карађорђева  26 2 

6 Улица Филипа Филиповића 38 2 

7 Улица Скадарска  146 1 

8 Улица Такси станица  70 2 

екстра 

зона  86 паркинг места 

1 зона  278 паркинг места 

2 зона  365 паркинг места 

3 зона   284 паркинг места 

Укупно  1013   
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9 Улица Господар Јованова  103 1 

10 Улица Синђелићева  93 2 

11 Улица Светозара Mарковића 43 3 

12 Улица Обилићева 1  26 2 

13 Улица Обилићева 2  16 3 

14 Улица Др Драгише Mишовића 59 2 

15 Улица Богићевићева  10 1 

16 Улица Хајдук Вељкова 19 1 

17 Улица Браће Глишић 13 2 

18 Улица Рајићева 13 3 

19 Улица Краља Петра I 71 3 

20 Улица Јаше Продановића 17 3 

21 Улица Бате Јанковића 18 3 

22  Улица Цара Душана 31 3 

23 Улица  Ж. Колонија – Пошта 2 19 3 

24         Улица                      Веселина Миликића   56                      3 

                                                                                                    УКУПНО               1013 

У току 2019. године на основу Одлуке о комуналној делатности управљања јавним 

паркиралиштима проширена  је наплата паркирања у улици  Веселина Миликића од улице 

Краља Петра I поред Градског парка  до улице Учитељске (56 паркинг места).  Поред Дома 

здравља је обележено четири паркинг места за особе са посебним потребама као и два 

паркинг места за кориснике хитне помоћи.  

Предузеће врши наплату паркирања на 1013 паркинг места, лоцираних на улицама и 

затвореним паркинзима у центру града. У оквиру ових 1013 паркинг места резервисан је 

одређени број  паркинг места за особе са посебним потребама. У току 2019. године предузеће 

је од Удружења паркиралишта Србије купило 200 паркинг карата за особе са инвалидитетом 

и 163 издалo истим лицима бесплатно. Ове карте се могу користити на територији Републике 

Србије. 

 Физички обим броја издатих карата на паркиралиштима по зонама урађен је на основу 

стварног броја издатих карата у периоду од 01.01.2019. до 31.10.2019.године. Утврђени 

месечни просек  је пројектован на дванаест месеци у 2019.години, што је представљено 

табеларно.  
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-Наплата услуга паркирања на општим паркиралиштима путем СМС порука за период 

јануар-октобар  2019.године и процена физичког обима до краја 2019.године. 

 

 Услуга паркирања по зонама 

Вредност 

услуге по 

започетом 

сату 

Број смс 

порука јан 

-  октобар.  

2019.г. 

Просечан број 

смс порука 

месечно јан-

октобар 

2019.г. 

Процена 

броја смс 

порука до 

краја 2019.г. 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Зона   Е   - црвена 65 153.989 15.399 184.787 

2 Зона    I    - жута 50 180.971 18.097 217.165 

3 Зона   II    - зелена  30 209.448 20.945 251.338 

5 Зона  III    - плава 19 156.057 15.606 187.271 

6 Зона II и III –дневна карта 190 11.134 1.113 13.360 

 

-Наплата услуга паркирања на затвореним паркиралишта под аутоматском наплатом за 

период јануар-октобар  2019.год. и процена до краја 2019.године 

  

Услуга паркирања по зонама  

Вредност 

услуге по 

започетом 

сату 

Број карата 

јануар-

октобар.  

2019.г. 

Просечан број 

карата 

месечно јан-

окт 2019.г. 

Процена  

броја карата 

до краја 

2019.г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Зона    I    - жута /пар.са рампом/ 42 245.326 24.533 294.393 

2 Зона   II    - зелена /пар. тахи ст./ 30 57.850 5.785 69.420 

3 Камиони, аутобуси 80 1.500 150 1.800 

 

- Наплата услуга паркирања греб-греб картицом и контролорске карте за период  

јануар-октобар 2019.године и процена до краја 2019.године  

 
Услуга паркирања по зонама 

 

Вредност 

карте по 

започетом 

сату 

Број карти 

јан-окт.  

2019.г. 

Просечан број 

карата 

месечно јан-

октобар 

2019.г. 

Процена 

броја карата  

до краја 

2019.г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Зона   Е   - црвена 65 2.255 226 2.706 

2 Зона    I    - жута 50 1.967 197 2.361 

3 Зона   II    - зелена  30 4.578 458 5.494 

4 Зона  III    - плава 19 1.753 175 2.101 

5 Зона   II-III  - дневна карта 190 523 52 628 
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- Наплата услуге закупа паркинг места за период јануар-октобар 2019.године и 

процена до краја 2019.године 

 Услуга закупа паркинг места 

Вредност 

услуге на 

месечном 

нивоу 

Број закупа 

јан-окт.  

2019.г. 

Просечан број 

закупа 

месечно јан-

октобар 

2019.г. 

Процена броја 

закупа  до 

краја 2019.г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Зона   I 11.380 75 7 90 

2 Зона    II и   III 6.015 293 29 329 

 

 - наплата услуге рент а бајк за период 01.06. – 01.10.2019 год. 

 Услуга рент а бајк 
Вредност 

услуге по сату 
Број сати 

Просечан број 

сати месечно 

Финансијски 

приход 

1 2 3 4 5 6 

1 Јул – октобар 50 2.771 693 138.550 

 

 У оквиру ЈКП «Паркинг сервис» Чачак у сарадњи са Спортским центром Младост 

почетком јула почео је са радом  пројекат РЕНТ А БАЈК ( ЧА БАЈК). Изнајмљивање 75 

бицикли обављало се до 01.10.2019.године на пет локација: затворен паркинг код Такси 

станице,Булевар Вука Караџића, ул Драгише Мишовића,Љубић кеј и Стадион ФК Борац. У 

табели је приказан број сати изнајмљивања бицикла као и финансијски приход.  

Табела: Процена наплате услуге паркирања у 2019.години као и план за 2020.год. 

 Услуга паркирања зонама 

План  смс 

порука и 

карата који 

је 

предвиђен 

за 2019.г. 

Процена 

остварења број 

смс порука и 

карата који се 

предвиђа до 

краја 2019.г. 

План броја 

карата за 

2020.год. 

Индекс 

5/4 

Индекс 

5/3 

1 2 3 4 5 6 6 

1 Зона   Е   - црвена 187.457 184.787 217.745 117,83 116,16 

2 Зона    I    - жута 45.764 217.165 260.598 120 569,44 

3 Зона    I    - жута /пар.са рампом/ 891.647 294.393 351.831 119,51 39,49 

4 Зона   II    - зелена  229.961 251.335 301.605 120 131,15 

5 Зона   II    - зелена /пар. тахи ст./ 107.124 69.420 83.305 120 77,76 

6 Зона  III    - плава 115.366 187.271 224.722 119,98 194,79 

7 Камиони, аутобуси 3.518 1.800 2.160 120 61,39 

8 Дневна карта за II и III  Зону 4.879 13.360 16.033 120 328,61 
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Одступања у односу на планиране обиме су се догодила у трећој зони услед 

проширења наплате паркирања у улици Веселина Миликића. 

Наплата услуга претплатних-месечних карти  у периоду јануар-октобар 2019.г. и процена до 

краја 2019.год.  

Физички обим,  

Претплатне-

месечне карте у 

2019. години. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
-претплатна карта трећа 

зона возило станара 
1.140 135 84 69 80 77 62 99 74 81 91 852 1.022 

-претплатна карта друга 

зона возило станара 
890 38 31 19 33 32 35 37 29 29 35 318 382 

-претплатна карта прва 

зона возило станара 
630 35 35 17 23 24 22 36   16 32 26 266 312 

-претплатна карта за 

паркинг «такси  

станица» 
1.380 47 44 44 52 47 44 50 41 52 51 472 566 

-претплатна карта трећа 

зона 
1.950 20 16 22 32 23 21 28 23 28 43 256 307 

-претплатна карта друга 

зона 
2.110 41 38 35 38 43 44 35 34 37 46 391 469 

-претплатна карта за 

другу и трећу зону 
2.845 11 16 12 10 11 12 11 12 13 12 120 144 

-претплатна карта прва 

зона 
3.580 143 87 79 143 82 61 78 80 78 84 915 1.098 

-претплатна карта за 

прву и другу зону 
4.180 15 9 8 15 8 11 10 6 37 6 125 150 

-претплатна карта за све 

локације  
5.530 25 12 7 17 11 11 10 13 13 13 132 158 

– годишња преплатна 

карта власника 

пословног простора за  

трећу зону  

1.560 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 24 29 

–  годишња преплатна 

карта власника или 

закупца стана, 

пословног простора за  

прву зону и затворени 

паркинг у улици 

Скадарској  

2.864 72 0 12 24 0 12 0 0 0 12 132 158 

годишња преплатна 

карта власника 

пословног простора за  

1.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 29 



  ЈКП ,,Паркинг сервис” Чачак                                                 Програм пословања за 2020.годину  

_________________________________________________________________________ 12 

другу зону 

годишња преплатна 

карта власника 

пословног простора за  

затворени паркинг 

"Такси станица" 

1.104 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 14 

Доплата за замену зоне 1.335 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 8 

Претплатна карта за 

регистроване таксисте 
3.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Физички обим претплатних-месечних карата урађен је на основу стварног броја 

издатих карти од 01.01.2019. до 31.10.2019.године, израчунат је просечни месечни физички 

обим за 2019. годину. На основу тога урађен је и план за 2020.годину. 

Наплата услуга одношења возила у периоду јануар-октобар 2019.год. и процена до краја 

2019.годину и план за 2020.годину. 

Врста услуге/месец I II III IV V VI VII VIII IX X 

Укупан број 

ношења до 

31.10.2019.г 

Процена 

до краја 

2019.год 

План за 

2020. 

годину 

Уклањање возила до 800 

кг 

3.500,00 динара 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

Уклањање возила до 800 

кг са посебних површина 

4.000,00 динара 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 2 

Уклањање возила од 801кг 

до 1330 кг 4.000,00 динара 
4 1 2 2 1 1 3 0 0 14 28 30 30 

Уклањање возила од 801кг 

до 1330 кг са посебних 

површина 5.000,00 динара 
8 12 18 5 15 7 5 3 19 7 99 119 140 

Уклањање возила од 1331 

кг до 1900 кг 7.000,00 

динара 
3 1 2 2 4 1 2 0 4 3 22 24 30 

Уклањање возила од 1331 

кг до 1900 кг са посебних 

површина 9.000,00 динара 
8 9 8 4 2 1 2 5 2 12 53 63 70 

Уклањање возила од 1901 

кг и више 10.000,00 

динара 
0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 5 6 10 

Уклањање возила од 1901 

кг и више са посебних 

површина 13.000,00 

динара 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 5 

Одношење хаварисаног 

возила до 10км 1.800,00 
2 1 1 0 1 0 0 0 1 4 10 12 20 
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динара 

Цена по км преко 10 км 

превоза 135,00 динара 
0 0 0 0 0 0 0 0 8.8 16.3 25.1 30 49 

Покушај 1.925,00 динара 8 6 3 3 3 0 2 0 7 4 36 43 55 

Лежарина 500,00 динара 1 0 0 0 1 1 3 0 9 1 16 19 30 

    

Комунални послови одношења и чувања однетих возила, су у интересу града Чачка и 

суграђана. Потребни су ради одржавања комуналног реда и самог саобраћаја у граду а утичу 

и превентивно на несавесне возаче. Одлуком о обављању комуналне делатности управљања 

јавним паркиралиштима ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак врши услугу одвожења хаварисаног 

возила до 10 км. 

Спроведене активности за унапређење процеса пословања и области 

корпоративног управљања 

Добро корпоративно управљање доприноси одрживом економском развоју тако што: 

- побољшава пословне резултате предузећа и њихову оперативну ефикасност, 

- побољшава приступ тржиштима капитала, 

- умањује трошкове предузећа у смислу прибављања капитала и подиже вредност имовине, 

и 

- доприноси бољој репутацији предузећа. 

 

Развој корпоративног управљања у предузећу ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак  треба да 

омогући: 

- потпунији и успешнији привредни и пословни идентитет предузећа, посебно боље и 

одговорније коришћење средстава којима послује и унапређење обављања делатности од 

општег интереса, 

- јасније разграничење, тј. поделу надлежности између органа предузећа и разграничење 

функције власништва од пословођења јавног предузећа, 

- јаснији и ефикаснији систем односа предузећа и његовог оснивача, 

- већу одговорност предузећа за законито пословање, посебно у коришћењу и располагању 

средствима као државним капиталом у имовини предузећа, нарочито у располагању 

имовином велике вредности, 

- унапређење одговорности оснивача у погледу ставрања услова за успешно пословање 

предузећа, 

- потпуније обавештавање оснивача и јавности о пословању предузећа, 

- избегавање сукоба интереса између одговорних лица у  предузећу, 

- очување и увећање основног капитала јавног предузећа, 

- активнији однос председника и чланова надзорног одбора  и директора у погледу 

додатног стручног усавршавања у области корпоративног управљања у предузећу, 

 

Да би се остварили напред наведени и други значајни циљеви корпоративног управљања у 

ЈП, неопходно је у оснивачком акту доследно применити и уредити законска решења о 

правима, обавезама и одговорностима оснивача према јавном предузећу и јавног предузећа 
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према оснивачу, имајућу у виду да оснивач има према ЈП утицај по основу капитала унетог за 

његово оснивање и по основу вршења власти у области делатности од општег интереса, али и 

то да се јавном предузећу омогући што већа самосталност и одговорност у погледу 

управљања и пословања.  

 

У складу са одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 6313, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16); члана 11. 

Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање 

система финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 

99/11, 106/13) ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак је 2017.год. у потпуности успоставило систем 

финансијског управљања и контроле. Адекватан систем финансијског управљања и контроле 

обезбеђује разумно уверавање да ће постављени циљеви бити остварени кроз пословање у 

складу са важећим прописима, да је обезбеђена реалност и интегритет финансијских 

извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава. У оквиру пројекта донет је 

низ интерних аката, Правилник о мапирању пословних процеса у коме су дефинисани сви 

пословни процеси у предузећу, Правилник о финансијском управљању и контроли који ову 

материју дефинише на нивоу предузећа. 

 За 51 мапирани пословни процес у оквиру обављања делатности предузећа, припремљено је 

и одобрено 48 писаних процедура за одвијање истих. 

 

За успостављање, одржавање и унапређење система финансијског управљања и контроле 

одговоран је директор Предузећа у својству руководиоца корисника јавних средстава. 

Директор Предузећа  је дефинисан као НОСИЛАЦ СТРАТЕШКИХ РИЗИКА. 

Као носилац оперативних, ризика на нивоу пословних процеса дефинисани су руководиоци 

служби, које чине сегментиране организационе целине Предузећа, како је и дефинисано 

усвојеним интерним актима у оквиру ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак. 

 

Крајем 2019.год. ажуриран је систем ФУК тако што је радна група задужена за одржавање и 

развој система усагласила Листу пословних процеса са активностима у оквиру истих, 

анализирала ризике у оквиру датих циљева по идентификованим пословним процесима, 

извршила тестирање успостављених контролних активности и ажурирала Регистар ризика у 

складу са новим мерама за ублажавање, односно свођење ризика на прихватљив ниво. 

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ 

Циљеви  

Циљ „Паркинг сервис“ Чачак je модернизација и унапређење саобраћајне културе 

паркирања у граду. To подразумева организацију паркиралишта, њихово уређење, видно и 

прописно обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, како би грађани ову 

опцију услуге могли да користе на најбољи и најквалитетнији начин. Циљ ЈКП „Паркинг 

сервис“ у 2020. години је унапређење већ успостављеног система паркирања, а то 

подразумева имплементацију разних програмских апликација које би олакшале могућности 

плаћања услуге паркирања као и могућност лакшег проналажења слободног паркинг места 

ЈКП "Паркинг сервис" Чачак  је основано са циљем да својим радом у области 

стационарног саобраћаја, допринесе успостављању комуналног реда у граду Чачку. Све 
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активности и сви пословни потези који се предузимају су у функцији напред дефинисаних  

циљева.  

С обзиром на динамичан раст броја возила, појављују се простори и зоне у граду  код 

којих се тражња за паркинг простором убрзано повећава, тако да процењујемо да би 

постојеће  капацитете уличних паркиралишта требало увећати. На основу тога Град Чачак би 

се приближио оптималном броју места за  паркирање аутомобила са уведеном наплатом - 

који за град ове величине износи минимум око 1.500 места. Могуће је и проширење у току  

2020.године сходно Одлуци о обављању комуналне делатности управљања јавним 

паркиралиштима. 

 

4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 

 

На основу остварених резултата за период јануар-октобар 2019.године и процене за 

период 2019.године (на основу првих десет месеци и просечног месечног обима 

пројектованог за целу 2019.годину), извршена је процена остварења плана прихода за 

2020.годину, која показује следеће: 

 Приход  од паркиралишта за 2020.годину планира се на основу процене реализације за 

2019.годину, проширења наплате у новим улицама сходно захтевима грађана и 

Одлуком о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима. 

 Приход од издавања повлашћених и месечних карати за станаре, правна и физичка 

лица  планиран је на нивоу планираног физичког обима за 2019.годину.  

 Приход од  одношења неправилно паркираних возила планиран је на нивоу оствареног 

физичког обима и прихода за 2019.годину. 

 Приход од закупа и дневних карата планиран је на основу оствареног прихода за 

првих десет месеци 2019.године,који је увећан на основу проширења улица, захтева 

грађана и већег ангажовања запослених као и модернизације софтвера за СМС наплату 

паркирања. 

 

 

 

 План промотивних активности  

Током 2020. године ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак планира низ промотивних 

активности у циљу издавања флајера за боље информисање наших корисника за правилно 

коришћење наших услуга, а нарочито везаних за рад „ЧА БАЈК“ система.  
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 Промотивне активност и у смислу, економичног односно правилног паркирања, 

наплате паркирања путем СМС поруке и греб-греб картице,  ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак ће 

покушати да обави самостално, преко медија, а делиће се флајери и други едукативни 

материјали.   

 Планирана су средства за едукацију суграђана, промоцију делатности предузећа и 

рекламу. За ову намену (флајери, разна обавештења, медији, рекламни материјал и сл.) 

планирана средства износе 340.000 динара, и исти износи су у оквиру средства намењених за 

рекламу и пропаганду у Финансијском плану. Део средстава утрошиће се за израду 

рекламног материјала који ће се промотивно делити корисницима услуга. 

 

 

Кампања  „Аутомобил паркирај околину сачувај“  

 

Удружење паркиралишта Србије уз подршку Министарства заштите животне средине и 

Привредне коморе Србије, 22. јуна 2018.године у Новом Саду је покренуло кампању 

„АУТОМОБИЛ ПАРКИРАЈ, ОКОЛИНУ САЧУВАЈ“ са циљем подизања свести у јавности о 

утицају саобраћаја на животну средину и значај подстицања развоја еко мобилности код нас. 

Промовисан је бицикл, као алтернатива аутомобилском саобраћају, чијом се употребом 

смањују гужве, ниво буке и што је још важније загађења у урбаним срединама. Успешан 

старт кампање су подржали  представници локалних самоуправа и паркинг сервиса. Након 

Новог Сада, кампања је успешно промовисана у Београду, Нишу, Панчеву, Суботици, 

Крагујевцу, Пожаревцу. У 2020. години град Чачак и ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак биће  

домаћин ове кампање, како би промовисали и подстакли грађане на одрживе видове 

саобраћаја као што су бициклизам, пешачење и употреба електро аутомобила и бицикли, који 

су енергетски ефикаснији, мање загађују животну средину и рационалније користе 

расположив простор. У том смислу добро осмишљено управљање паркирањем може донети 

вишеструке здравстене, економске и еколошке користи. 

             

 

Управљање ризицима 

Управљање ризицима у јавном сектору је законска обавеза и неизоставан елемент 

доброг управљања које треба да пружи разумно уверавање да су ризици за постизање циљева 

ограничени на прихватљив ниво.  

           Процес управљања ризицима који успоставља ЈКП «Паркинг сервис» Чачак обухвата: 

а)  утврђивање циљева; б)  идентификовање ризика; в)  процену ризика; г)  решавање ризика; 

д)  праћење и извештавање о ризицима. 

          Основни предуслов за управљање ризицима је постојање циљева. Циљеви 

представљају јасно дефинисане очекиване стратешке и оперативне резултате које Предузеће 

жели да оствари. Постављање циљева помаже у планирању будућих активности, утврђивању 

приоритета, ефективној расподели расположивих ресурса и праћењу напретка у односу на 
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постављене циљеве. У вези са тим, разматрају се ризици и врши управљање ризицима који 

могу утицати на остварење утврђених циљева. 

             Кључна фаза у управљању ризицима је идентификовање ризика. Она подразумева 

дефинисање потенцијалних ризика за стратешке и оперативне циљеве Предузећа  и узрок 

ризика, као и потенцијалне последице ризика.  

              Руководиоци организационих јединица у Предузећу, за циљеве из своје надлежности, 

утврђују ризике у обрасцима за утврђивање и процену ризика (Образац 2-Мапа пословних 

процеса и Образац  обавштавања о ризику ) и исте евидентирају  у Регистар ризика, који 

чине саставни део Правилника о финансијском управљању и контроли и Правилника о 

мапирању пословних процеса.  

              Извештавање о ризицима спроводи се једном годишње, кроз годишње извештаје о 

систему интерне финансијске контроле, који се на прописаном обрасцу достављају 

Министарству финансија – ЦЈХ најдаље до 31.марта текуће године са стањем на дам 31. 

децембар претходне године.  

Током успостављања система финансијског управљања и контроле сачињен је и Регистар 

ризика и усвојена Стратегија управљања ризицима 

 

АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА 

 

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак је једино предузеће организовано на територији града 

Чачка за обављање комуналне делатности наплате паркирања на отвореним и затвореним 

паркиралиштима. Град Чачак се одликује снажним процесом повећања моторних возила што 

изискује потребу да се велика пажња поклони проблематици паркирања у граду. 

Досадашња искуства показују да треба обратити пажњу на повећање капацитета 

паркирања, увођење нових технологија и висини цене која би била у складу са потребама 

неопходним за редовно обављање делатности. 

 ЈКП „Паркинг сервис“ планира оптимално коришћење расположивих ресурса. Тежиће 

се испуњењу циљева као што су стабилност пословања и запослености, сигурност предузећа, 

одржавање неопходног нивоа ликвидности, задовољавање општих потреба и др.  

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2020.ГОДИНУ:  Пословни приходи ЈКП “Паркинг сервиса“ Чачак су 

остварени од наплате  услуга предузећа (појединачне карте, претплатне карте, закуп, посебна 

дневна карта, „паук“, обележавање хоризонталне сигнализације и др.) и приказани су 

табеларно.  

УКУПАН ПРИХОД    
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Опис План 2019.г. 

Процена 

остварења 

2019.г. 

План 

2020. г. 

Индекс         

3/2 

Индекс         

4/3 

Индекс         

4/2 

 
1 2 3 4 5 6 7 

  Укупан 

Приход  (1-14) 
78.083.200 64.426.000 78.522.872 82,51 121,88 100,56 

1 Приходи од 

паркиралишта 
52.483.200 42.581.000 50.830.270 81,13 119,37 96,85 

2 Приходи од 

претплатних 

карата 

9.000.000 8.770.000 10.490.000 97,44 119,61 116,55 

3 Приходи од 

закупа п.м.и 

такси кар. 

2.500.000 2.615.000 2.502.612 104,60 95,70 100,10 

4 Приходи од 

греб карти 
900.000 515.000 250.000 57,22 48,54 27.78 

5 Приходи– 

рента бајк 
1.000.000 500.000 300.000 50,00 60,00 30,00 

6 Приходи од 

паука 
3.000.000 1.600.000 1.999.990 53,33 125,00 66,67 

7 Приходи од 

услуга другом 

правном лицу 

50.000 20.000 150.000 40,00 750,00 300,00 

8 Приходи од 

премије 

осигурања 

50.000 30.000 50.000 60,00 166,67 100,00 

9 Приходи од 

камата 

150.000 150.000 200.000 100,00 133,33 133,33 

10 Приходи од  

посебних 9.200.000 7.110.000 10.650.000 77,28 149,79 115,76 
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дневних 

карата 

11 Остали 

приходи  
50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 100,00 

12 Приходи од 

обележавања 

саобраћајница 

500.000 200.000 200.000 40,00 100,00 40,00 

13 Приходи од 

продаје 

аутомобила 

  700.000    

14 Ванредни 

приходи 
100.000 800.000 150.000 800,00 18,75 150,00 

  УКУПНО  78.083.200 64.426.000 78.522.872 82.51 121,88 100,56 

 

Приход предузећа у 2020.години планиран је у односу на процену остварења прихода 

у 2019. години, а резултат је: праћења физичког  обима, наплате  и услуга предузећа, као и 

развоја предузећа и увођења нових модернијих технологија као и наставка истог у 

2020.години.   

Предузеће услед повећане употребе посебне дневне карте  и интензивније сарадње са 

комуналном инспекцијом, комуналном милицијом која је добила већа овлашћења новим 

законским прописима и саобраћајном полицијом, као и могућег проширења послова на 

обележавању хоризонталне сигнализације и саобраћајница, планира повећање  прихода.  

 

 

 

 

 

ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ  
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Опис 
План Процена  

oстварења 

2018.г. 

План  

2019.год. 

Индекс  

4/3 

Индекс 

5/4 

Индекс  

5/3 
 2018. год. 

1 3 4 5 6 7 8 

 УКУПАН ПРИХОД  69.839.257,00            

 УКУПНИ РАСХОДИ 
       60.886.885,00  

          

Бруто зараде и остали лични расходи        31.084.885,00    
 

32.239.200,00  
      

Бруто зараде  22.576.156,00 
   

22.130.248,00  

 

23.076.000,00  
      

Доприноси на терет послодавца 4.041.133,00 
     

3.961.314,00  

   

4.130.604,00  
      

Трошкови накнада члановима НО  607.596,00 
        

607.596,00  

      

607.596,00  
      

Трошкови превоза 1.200.000,00 
     

1.100.000,00  

   

1.300.000,00  
      

Отпремнина 700.000,00 
        

741.500,00  

      

300.000,00  
      

Трошкови дневница 100.000,00 
          

80.000,00  

      

100.000,00  
      

Трошковисл путовања и смештаја 

сл.пут  
25.000,00 

          

10.000,00  

        

25.000,00  
      

Јубиларне награде     
      

850.000,00  
      

Солидарна помоћ и друга давања          1.835.000,00  
     

1.700.000,00  

   

1.850.000,00  
      

Трошкови материјала 1.815.000,00           

Канцеларијски материјал - карте 980.000,00 
        

945.000,00  

      

985.000,00  
      

Утрошак материјал за рад, сигнализ. и др. 835.000,00 
        

635.000,00  
      

845.000,00  
      

Трошкови горива и енергије 1.680.000,00           

Трошкови електри.енергије 580.000,00 
        

370.000,00  

      

495.000,00  
      

Трошкови грејања 100.000,00 
          

90.000,00  

      

400.000,00  
      

Гориво 1.000.000,00 
        

700.000,00  

      

995.000,00  
      

Трошкови производних  услуга 5.137.000,00           

ПТТ трошкови 1.320.000,00 
     

1.080.000,00  

   

1.270.000,00  
      

Трошкови интернета 120.000,00 
        

100.000,00  

      

150.000,00  
      

Опрема заштите, униформе  (ХТЗ)  497.000,00 
        

495.000,00  

      

499.000,00  
      

Одржавање опреме, паркир, депоа и 

адап. 
2.480.000,00 

     

2.120.000,00  

   

3.210.000,00  
      

Трошкови рекламе 340.000,00 
        

330.000,00  

      

340.000,00  
      

Трошак регистрације возила 100.000,00 
          

50.000,00  

      

100.000,00  
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Остали трошкови производних услуга 280.000,00 
        

208.000,00  

      

280.000,00  
      

Амортизација 2.500.000,00 
     

2.500.000,00  

   

3.000.000,00  
      

Нематеријални трошкови 17.710.000,00           

Стручна литература 200.000,00 
        

150.000,00  

      

200.000,00  
      

Уговори-Омладинска задруга 7.225.000,00 
     

6.500.000,00  

   

7.500.000,00  
      

Стручно усавршавање и семинари 540.000,00 
        

540.000,00  

      

540.000,00  
      

Трошкови осигурања 400.000,00 
        

250.000,00  

      

350.000,00  
      

Чланарина 120.000,00 
          

80.000,00  

      

120.000,00  
      

Трошкови платног промета 150.000,00 
        

110.000,00  

      

150.000,00  
      

Трошак репрезентације 125.000,00 
        

120.000,00  

      

125.000,00  
      

Остали нематеријални трошкови  7.030.000,00 
     

6.207.200,00  

 

10.850.000,00  
      

Трошкови смањења зарада 1.920.000,00 
     

1.700.000,00  

      

960.000,00  
      

Финансијски расходи 510.000,00 
        

370.000,00  

      

400.000,00  
      

Остали  расходи 450.000,00           

Издатци за хумани спорт и здрав. нам.идр 50.000,00   
        

50.000,00  
      

Остали непоменути расходи 400.000,00 
        

390.000,00  

      

450.000,00  
      

    
 

        

  
  

    

 УКУПАН ПРИХОД 69.839.257,00 
   

63.501.829,00  

 

78.900.000,00  
      

 УКУПНИ РАСХОДИ             60.886.885,00  
     

56.370.858,00  

   

66.503.200,00  
      

 УКУПНА  ДОБИТ  
               

8.952.372,00  

        

7.130.971,00  

   

12.396.800,00  
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   Расподела процењене добити за 2019.годину  ће се вршити у сладу са актом о буџету 

јединице локалне самоуправе и на основу других прописа који регулишу ову област. 

Програм пословања за 2020. годину дефинисан је у складу са основним циљевима 

економске политике, али и са нужним обавезама и потребама предузећа.  

 

Сви планирани расходи у 2020. години, оствариваће се по потреби, до планираног 

износа, а у складу са оствареним обимом услуга и резултатима рада. 

Укупни приходи у 2020. години планирани су на нивоу 2019. године  а у претходној 2019. 

години расходи реализовани по процени око 87,71% од плана што је резултирало позитивним 

пословањем. Планирани расходи за 2020.годину су увећани у складу са повећањем прихода и 

њихов индекс износи 112,87 %.Укупни остварени расход за 2020. годину у односу на 

планиран за 2019.годину је 108,65%. Трошкови бруто зарада и остали лични расходи 

обухватају трошкове бруто зарада и доприноса, трошкове накнада члановима Надзорног 

одбора, трошкове превоза, отпремнине, трошкове дневница и службених путовања, 

солидарну помоћ, јубиларне награде, солидарне помоћи и друга давања. Трошкови накнада 

члановима Надзорног одбора исплаћују се у складу са одредбама чл. 5 и  6. Одлуке о накнади 

за рад у надзорном одбору јавног предузећа (Сл. Лист града Чачка» бр. 25/2017 ). 
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 Јубиларне награде према Колективном уговору исплатиће се за 10 година рада 

запосленима који имају континуитет у раду и то: Славица Војиновић, Мира Глуховић, 

Љиљана Петровић, Ана Луковић, Мирослав Дамљановић и Рашко Сретеновић. Висина 

награде износи једну просечну зараду по запосленом раднику у предузећу. 

Анексом I Колективног уговора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак у члану 1. Измењен је 

члан 105.а Колективног уговора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак ( Сл. Лист Града Чачка 

бр.15/2018 ) тако што је прописана обавеза за послодавца да планира и запосленом исплати 

солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то 

има обезбеђена финансијска средства, а висина солидарне помоћи по запосленом на 

годишњем нивоу износи 41.800,00 динара, без пореза и доприноса. 

Трошкови материјала обухватају трошкове канцеларијског материјала, трошкове израде 

карата и ролни за наплату услуга паркирања, трошкове потрошног материјала за одржавање и 

резервне делове, трошкове боје за одржавање сигнализације и осталог материјала. 

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије и грејања у 

дирекцији предузећа, кућица на паркиралиштима, просторијама депоа и трошкове горива за 

паук возило, теретна и путничка возила, трактор, машину за обележавање и друга 

трансппортна средства и опрему.. 

Трошкови производних услуга у 2019. години су имали индекс остварења од 79,31 и 

обухватају: 

- ПТТ трошкове (трошкове пошиљки, телефонских рачуна, трошкове асиметричног приступа  

и комуникације одржавања налога за рад СМС наплате)  

- трошкове одржавања основних средстава, рачунарске и видео опреме, транспортних 

средстава, паркиралишта, депоа, рента бајка, вертикалне и хоризонталне 

сигнализације,поправки кућица, адаптације, одржавања оптичких веза и остало.  

- трошкове рекламе и пропаганде, 

-трошкови хтз опреме, 

- трошкове регистрације путничких и теретних возила, 

- трошкови производних услуга ( трошкови комуналних услуга, трошкови услуга заштите на 

раду и осталих производних услуга) 

Нематеријални трошкови 

-трошкови осигурања, стручне литературе, платног промета, чланарина, семинара и стручног 

усавршавања и  репрезентације су планирани на нивоу плана за 2019.годину а у складу са 

смерницама за израду Програма пословања за 2020.годину. 

Нематеријални трошкови у 2020. години  у односу  на 2019. годину су планирани на основу 

процене трошкова у 2019.години и њихов индекс износи 121,20 и обухватају трошкове услуга 

одржавања смс центра са модулом за наплату и контролу паркирања (2.800.000,00),и 
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мобилним оператерима ( мтс, вип, теленор 2.000.000,00 ), физичко техничко обезбеђење ( 

2.500,000,00), трошкови одржавања софтвера ( књиговодство, смс, затворени паркинзи 

600.000,00 ),  мониторинг за видео надзор ( 200.000,00 ), трошкови адвокатских услуга ( 

450.000,00 ), трошкови ревизије и финансијских услуга ( 200.000,00), трошкови услуга 

Центра за заштиту потрошача (100.000),трошкови урбанистичко геодетских услуга  

(150.000.00 ), остали нематеријални трошкови 645.000,00 ( трошкови: банкарских услуга, 

уређења сајта, здравствене услуге, судске и административне таксе, агенција АПР,очитавања 

картица возача и тахографа, провизије продаје греб-греб картица, јавни медијски сервис...), 

трошкови ФУК-а ( 150.000,00 ) 

 

ЦЕНЕ  УСЛУГА 

 

 

Законом о финансирању локалне самоуправе («СЛ.гласник РС» 62/2006, 47/2011, 

93/2012, 99/2013 –усклађени дин.изн., 125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015 –усклађени 

дин.изн.,83/2016 и 91/2016 – усклађени дин. из.) у члану 15. тачка 13. бришу се речи 

«коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и 

обележеним местима», и тиме укинута  могућност да се услуге паркирања моторних возила 

наплаћују као комунална такса.  

 Законом о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима («Сл. Гласник РС 

бр.104/2016) у члану 2. тачка 7. мења се и гласи: «управљање јавним површинама је услуга 

одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени 

и отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирање, услуга 

уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила за премештање 

паркираних возила под условима прописаним овим и другим посебним законом, постављање 

уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, 

премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима 

предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује 

начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење 

наплате ових услуга;». Наведеним законима укинута је могућност да се услуга паркирања 

плаћа као комунална такса а уведена обавеза да се услуга паркирања моторних возила 

исказује као цена и приход ЈКП «Паркинг сервис»Чачак. 
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Примена важећег ценовника је од 01.04.2017.године на основу одлуке бр. 82/2 од 

17.01.2017.године и Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним 

паркиралиштима („Сл.Лист града Чачка“бр. 14/2018 ) 

р.б. Опис 

Цена 

услуге 

 без  

ПДВ-а 

Цена 

услуге 

 са 

 ПДВ-ом 

Ценовник услуга паркирања  на сталним паркиралиштима 

1. 

Зона екстра  

Карта за паркирање путничких  и комби возила за започети час (дозвољено 

време паркирања је 120 минута) 

54,17 65,00 

2. 
Зона прва  

Карта за паркирање путничких  и комби возила за започети час 
41,67 50,00 

3. 
Зона друга 

Карта за паркирање путничких и комби возила за започети час  
25,00 30,00 

4. 
Зона трећа  

Карта за паркирање путничких и комби возила за започети час   
15,83 19,00 

5. 

Затворени паркинг у улици Скадарској   

Карта за паркирање путничких и комби возила за започети час  

 

35,00 

 

42,00 

6. 

Прва зона, друга зона, трећа зона  и затворени паркинг у улици 

Скадарској   

Карта за паркирање камиона за започети час   

66,67 80,00 

7. 
Затворени паркинг "Такси станица" 

Карта за паркирање путничких  и комби возила за започети час   
25,00 30,00 

8. 
Дневна карта друга и трећа зона 

Карта за паркирање путничких  и комби возила за започети час   
158,33 190,00 
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9. 

Посебна дневна паркинг карта  

за кориснике који поступају супротно одредбама члана 19. став 2. тачке 1-5. и 

7. Одлуке о обављању комуналне делатности  управљања јавним 

паркиралиштима   

1.000,00 1.200,00 

10. 

Месечна преплатна карта путничких и комби возила за  прву зону и 

затворени паркинг у улици Скадарској   

Карта за паркирање путничких и комби возила 

2.983,33 3.580,00 

11. 

Месечна преплатна карта путничких и комби возила за  другу зону  

Карта за паркирање путничких  и комби возила 

 

 

1.758,33 

 

 

2.110,00 

12. 
Месечна преплатна карта путничких и комби возила за  трећу зону  

Карта за паркирање путничких  и комби возила  
1.625,00 1.950,00 

13. 

Месечна преплатна карта путничких и комби возила за  затворени 

паркинг "Такси станица" 

Карта за паркирање путничких  и комби возила  

1.150,00 1.380,00 

14. 

Месечна преплатна карта путничких и комби возила за  прву, другу зону 

и затворени паркинг у улици Скадарској   

Карта за паркирање путничких  и комби возила  

3.4983,33 4.180,00 

15. 

Месечна преплатна карта путничких и комби возила за  другу и трећу 

зону 

Карта за паркирање путничких  и комби возила 

2.370,83 2.845,00 

16. 

Месечна преплатна карта путничких и комби возила за  прву зону, другу 

зону,  трећу зону и затворени паркинг у улици Скадарској   

Карта за паркирање путничких  и комби возила  

4.608,33 5.530,00 

17. 
Месечна преплатна карта регистрованих  такси возила за  прву зону, 

другу зону,  трећу зону и затворени паркинг у улици Скадарској 
2.850,00 3.420,00 

Ценовник услуга паркирања возила повлашћених корисника власника или закупца стана или 

породичне стамбене зграде 

18. 

Месечна преплатна карта власника или закупца стана, породичне 

стамбене зграде за  прву зону и затворени паркинг у улици Скадарској 

Карта за паркирање путничких и комби возила. 

950,00 1.140,00 
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19. 

Месечна преплатна карта власника или закупца стана, породичне 

стамбене зграде за  другу зону. 

Карта за паркирање путничких  и комби возила. 

741,67 890,00 

20. 

Месечна преплатна карта власника или закупца стана, породичне 

стамбене зграде за  затворени паркинг "Такси станица" 

Карта за паркирање путничких и комби возила 

741,67 890,00 

21. 

Месечна преплатна карта власника или закупца стана, породичне 

стамбене зграде за  трећу зону. 

Карта за паркирање путничких  и комби возила 

525,00 630,00 

Ценовник услуга паркирања возила повлашћених корисника власника или закупца пословног 

простора 

 

 

 

22. 

Месечна преплатна карта власника или закупца стана, пословног 

простора за  прву зону и затворени паркинг у улици Скадарској. 

Карта за паркирање путничких возила  и комби возила 

 

 

 

2.386,67 

 

 

 

2.864,00 

23. 
Месечна преплатна карта власника пословног простора за  другу зону 

Карта за паркирање путничких возила  и комби возила 
1.406,67 1.688,00 

24. 
Месечна преплатна карта власника пословног простора за  трећу зону 

Карта за паркирање путничких возила  и комби возила 

1.300,00 1.560,00 

25. 

Месечна преплатна карта власника пословног простора за  затворени 

паркинг "Такси станица" 

Карта за паркирање путничких возила  и комби возила 

920,00 1.104,00 

Напомена: Лицима која обављају пословну делатност издаје се повлашћена паркинг карта 

најмање на годину дана и под условом да унапред плате целокупан износ годишње накнаде за 

коришћење паркинг места, умањен за попуст од 20%. (Члан 17. тачка 7. Одлуке о обављању 

комуналне делатности  управљања јавним паркиралиштима). 

Ценовник услуга  резервација паркинг места 

 

26. 

Месечна преплата резервисаног  паркинг места у првој зони и затвореном 

паркингу у улици Скадарској 
9.483,33 11.380,00 



  ЈКП ,,Паркинг сервис” Чачак                                                 Програм пословања за 2020.годину  

_________________________________________________________________________ 28 

27. Месечна преплата резервисаног паркинг места у другој и трећој зони 5.012,50 6.015,00 

Ценовник услуга паркирања на привременим или повременим паркиралиштима 

28. 

Карта за паркирање путничких возила  и комби возила за 

започети час   20,83 25,00 

29. 

Карта за паркирање теретних возила, аутобуса, прикључних 

возила камп приколица и трактори за започети час   126,67 152,00 

Ценовник услуга  изнајмљивања бицикли 

30. Изнајмљивање бициклe по започетом сату  41,67 50,00 

31. 

Дневно изнајмљивање бициклe     

(понедељак, уторак, среда, четвртак и петак)   250,00 300,00 

32. 

 Викенд изнајмљивање бициклe 

(субота-недеља) 500,00 600,00 

33. 

Изнајмљивање бициклe дуже од 3 дана,   за сваки следећи дан 

након изнајмљивања 1.666,67 2.000,00 

34.  Изнајмљивање електро бициклe по започетом сату   83,33 100,00 

35. 

Дневно  изнајмљивање електро бициклe 

 (понедељак, уторак, среда, четвртак, петак) 500,00 600,00 

36. 

Викенд изнајмљивање електро бициклe 

(субота-недеља) 1.000,00 1.200,00 

37. 

Изнајмљивање електро бициклe дуже од 3 дана,   за сваки 

следећи дан након изнајмљивања 3.333,33 4.000,00 

Ценовник услуга  принудно уклањање, одвожење и чување возила 

38. Уклањање возила до 800 кг. по налогу службеног лица   2.916,67 3.500,00 

39. 

Уклањање возила која се налазе на посебним површинама до 

800 кг. по налогу службеног лица   3.333,33 4.000,00 

40. Уклањање возила од 801кг.  до 1330 кг. по налогу службеног 2.196,67 3.500,00 
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лица   

41. 

Уклањање возила која се налазе на посебним површинама од 

801кг.  до 1330 кг. по налогу службеног лица   4.166,67 5.000,00 

42. 

Уклањање возила од 1331кг.  до 1900 кг. по налогу службеног 

лица   5.833,33 7.000,00 

43. 

Уклањање возила која се налазе на посебним површинама од 

1331 кг.  до 1900. кг. по налогу службеног лица   7.500,00 9.000,00 

44. 

Уклањање возила од 1901кг.  и више по налогу службеног 

лица   8.333,33 

10.000,0

0 

45. 

 Уклањање возила која се налазе на посебним површинама од 

1901кг.  и  више по налогу службеног лица   

10.833,3

3 

13.000,0

0 

46. 

Паушали износ накнаде у случају да власник паркираног и 

заустављеног возила дође до тренутка  одношења возила  1.604,17 1.925,00 

47. Одвожење хаварисаног возила до 10 километара  1.500,00 1.800,00 

48. Одвожење возила  након10 км.  За сваки пређени километар 112,50 135,00 

49. Чување возила за сваки започети дан 416,67 500,00 

Остале  услуге   

50. Замена преплатне карте 166,67 200,00 

51. Израда фотографија  250,00 300,00 

 Новом  Одлуком о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима 

(„Сл.Лист града Чачка“бр. 14/2018 ) прописане су нове категорије корисника па је зато 

уследила измена ценовника у том делу. Цене услуга у току 2020.године се неће мењати. 

 

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ 

Расподела процењене добити ће се вршити у складу са актом о буџету јединице 

локалне самоуправе и на основу других прописа који регулишу ту област. Добит из 2014, 

2015. и 2016. године је остала нераспоређена одлуком Оснивача.Остварене добити из 2017. и 

2018. године су на основу одлуке Скупштине града Чачка о давању сагласности на одлуке 

Надзорног одбора су у висини од  50%  остварене добити уплаћене у буџет града Чачка. 
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6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА  
 

Укупна маса зараде радника    

 

 

Бруто зараде  26.215.344 

 Доприноси на терет послодавца   4.495.932 
 

 Маса средстава за зараде запослених је приказана у Програму пословања Предузећа за 

2020. годину у складу са Законом о раду и Предлогом  закона о престанку важења Закона о 

привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 

сталних примања код корисника јавних средстава. Увећање масе зарада је извршено  за 

минули рад у 2020. години .Због промене цене рада у 2020. години са 155,30 на 172,54 динара 

маса зарада ће се повећати за седам радника са коефицијентима 1,9, једног радника са 2,5 

којефицијентом и четири радника са 2,71 којефицијентом. 

Исплата зарада свих радника, топлог оброка и регреса на месечном нивоу вршиће се 

до планираног месечног износа, а у складу са Анексом I Колективног уговора ЈКП „Паркинг 

сервис“ Чачак и Анексом III Посебног Колективног уговора  за јавна предузећа у комуналној 

делатности на територији Републике Србије у коме после става 1. додаје се нови став 2 и 3, 

који гласе : „Годишњи износ регреса, утврђен на начин из става 1. овог члана, увећава се за 

фиксни износ од 33.000,00 динара, без пореза и доприноса.“ 

ЈКП “Паркинг сервис“ Чачак, у 2020. години по питању редовног одласка радника у пензију 

планира 1 радника.  

 

 

2020.год. 

Број 

ангажованих 

лица по 

уговору преко 

ОЗ и сезонаца 

Укупно 

месечно 

Укупно 

квартално 

1 2 3 4 

Јануар 10 540.000   

Фебруар 10 540.000 1.620.000 

Март 10 540.000   

Април 10 540.000   

Мај 10 744.000 2.028.000 

Јун 16 744.000  

Јул 16 744.000   

Август 16 744.000  2.232.000 
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Септембар 16 744.000   

Октобар 10 540.000   

Новембар 10 540.000 1.620.000 

Децембар 10 540.000   

 Укупно годишње 7.500.000 

 

Како је петоро запослено на одређено време (без директора), 10 лица је ангажованих по 

уговору у јануару, фебруару, марту, априлу, мају, октобару, новембру и децембру ( 5 преко 

омладинске задруге и  5 сезонских радника на чишћењу снега), 16 лица ангажованих по 

уговору о привременим и повременим пословима у  јуну, јулу, августу и септембару (4 преко 

омладинске задруге,10 сезонских радника на јавном раду рента – бајк и 2 сезонски радник на 

одржавању хоризонталне сигнализације).  

Помоћни радници су ангажовани по основу уговора преко Омладинске задругe и агенције. 

Закон о буџетском систему („ Сл. Гл. РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 

108/13, 142/14, 68/15 –др. Закон, 103/15 и 99/2016) је прописао да „Укупан број запослених на 

одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о 

привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица 

ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% 

укупног броја запослених. Изузетно, број запослених на одређено време због повећаног 

обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим 

пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, 

код корисника јавних средстава, може бити већи од 10% укупног броја запослених, уз 

сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног 

органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. Актом Владе ближе је уређен 

поступак за прибављање сагласности Комисије. 

Обзиром да је  недовољан број запослених у 2019. години, а због специфичности посла који 

се обавља на терену, отвореним паркиралиштима по свим временским условима (киши, 

снегу, мразу, сунцу и др.)  и како долази до честог оправданог одсуства радника, неопходно је 

ангажовати лица преко Омладинске задруге и агенције. 

Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица 

ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, 

закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по 

другим основима је планиран сходно члану 10. став 2. Закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС, број 68/15) којим је 

прописано да организациони облик који има мање од 100 запослених може да има највише до 

10 запослених или ангажованих лица и у складу са одредбама Уредбе о поступку за 
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прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 

јавних средстава којим су прописани случајеви када се не подноси молба. 

ЈКП ”Паринг сервис” Чачак има потребу и за обављањем повремених послова  на 

паркиралиштима и то сређивању и чишћењу истих (зими чишћење снега, леда и леденица а 

лети корова, сређивање паркиралишта и друго) , као и ангажовању радника за обављање 

послова везаних за рента-бајк службу који ће бити привремено ангажовани чланови 

Омладинске задруге или агенције као и за обављање привремених послова по питању 

обележавања хоризонталне сигнализације. 

Планирани износ од 7.500.000 динара по основу уговора у 2020. години увећан је у односу на 

2019. годину због увећања мнималне цене рада са 155,30 динара на 172,54 динара ( Сл. 

Гласник РС бр. 65 од 13.09.2019. године). 

            Политика запошљавања  

Кадровска структура по врсти послова у оквиру предузећа  дата је у следећеј табели:  

Ред. 

бр. 
Врста посла 

План 

2020. 

Квалифик. 

Структура 
 

1 Директор 1 ВСС 3.225 

2 Шеф техничког сектора  1 ВСС 3,225 

3 Шеф правних и општих послова 1 ВСС 3,225 

4 Шеф економских и финанс. посл. 1 ВСС 3,225 

5 Диспечер  1 ССС 3,225 

6 Координатор послова 1 ВСС 3,225 

7 Референ јавних набавки 1 ССС 3,225 

8 Књиговођа 1 ССС 3,225 

9 Контролор 6 ССС 19.35 

10 Благајник 1 ССС 3,225 

11 Возач 3 КВ 9,675 

12 Чувар 2 КВ 9,675 

13 Радник на одржавању средс.  1 ВШС 3,225 

14 Радници на обележ. и одр. 1 КВ 3,225 

15 Касири, инкансати, и ост. радн. 8 НК-ССС 25,825 

  Укупно (1до15) 30   100 
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На крају 2029. године Предузеће има на списку тридесет  радника од којих су двадесет 

четири у радном односу на неодређено време. 

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ   

Предузеће све своје обавезе извршава у прописаном законском року.  

Предузеће је задужено на основу лизинга за купљено ново специјално возило паук које у 

2020.годину износи 2.000.000,00 динара. Других задужења нема. 

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ 

Планирају се инвестиције на повећању капитала, неопходних средстава, неопходне опреме, 

планирање рада и развоја предузећа. 

Инвестиција- техничка структура и планирана финансијска средства (укупно)  

 
НАБАВКЕ - План инвестиција   

Путнички аутомобил 1.750.000 

Набавка рампи и пратеће опреме                 400,000 

CMC наплата - хардверски део (ПДА 

ср.комуникације,монитори,штампачи,табле,знак) 
300,000 

Опрема, сајле и гуме за транспортна средства 150,000 

саобраћајни знаци,информативне табле и опрема за вертикална сигнализ. 150,000 

Набавка нових рачунара и рачунарске опреме 150,000 

Канцеларијска опрема и инвентар 75,000 

Набавка алата 50,000 

 

У  2020. години  нова улагања треба усмерити на: 

         -Набавку службеног путничког аутомобила 

ЈКП „Паркиг сервис“ Чачак у поседу има службени аутомобил од 2013. године. Обзиром да је 

гаранција на ауто делове истекла, што би даље  проузроковало доста веће трошководржавања 

аутомобила, одлучили смо да у 2020. години огласимо продају овог путничког аутомобила и 

спроводемо поступак јавне набавке мале вредности за куповину новог аутомобила у истој 

или сличној категорији. 
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     - Набавку саобраћајних знакова, информативних табли и опреме за вертикалну  

сигнализацију у складу са проширењем наплате ће омогућити  бољу информисаност 

корисника услуга и модернизацију постојеће вертикалне сигнализације 

     - Набавку опреме, траки-сајли за подизање возила због безбедности како радника тако и 

возила, као и набавку све пратеће опреме за транспортна возила   

     - Куповину опреме за СМС наплату хардверски део који обухвата набавку ПДА уређаја, 

штампача, монитора и пратеће опреме. Замену уређаја је потребно обнављати због 

дотрајалости и услед иновативних решења из ове области. 

    - Набавка рампи и пратеће опреме се врши услед оштећења као последица велике 

фреквенције саобраћаја.  

    - Набавка нових рачунара и рачунарске опреме,услед дотрајалости и оштећења. 

- Набавку канцеларијске опреме и инвентара,  

 

-Набавка алата за рад услед одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације као и 

поправке опреме. 

10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Средства за посебне намене су планирана на нивоу планираних средстава за 2019.годину. 

Обухватају издатке за културне, хуманитарне, спортске, oбразовне, научне, верске и 

здравствене намене .Одлуку о додели средстава доноси Надзорни одбор на писани захтев 

организације или појединца. 

ПРОМЕНИ СЕБЕ, НЕ ПРИРОДУ! 
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