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Средњерочни план пословне стратегије и развоја

ЈКП ,,Паркинг сервис” Чачак за период 2021-2023

ЈКП ''Паркинг сервис'' Чачак је једино предузеће организовано на територији града

Чачка за обављање делатности уређења, одржавања и организације паркиралишта,

одношења неправилно паркираних возила и наплате паркирања на општим (отвореним)

и затвореним паркиралиштима.

Корисници услуга предузећа су грађани који возилом долазе у дефинисане зоне за

наплату паркирања и контролу саобраћаја. Досадашња искуства показују да треба

обратити пажњу на: повећање капацитета паркирања, увођење нове технологије,

економичности пословања, продуктивности итд.

Предузеће своју основну делатност коришћења, управљања јавним паркиралиштима и

одржавања, финансира средствима које обезбеђује наплатом паркирања путем

продатих карти, израдом-одржавањем хоризонталне сигнализације и ангажовањем

специјалног возила - „паука“ на уклањању непрописно паркираних возила.

1. Профил предузећа

1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак, Одлуком Скупштине

града Чачка Бр.: 06-107/2008-5-02, основано је 15. децембра 2008. године.
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Усаглашавање, односно последња Измена и допуна Одлуке о оснивању

Скупштине града Чачка Бр.: 06-236/16-I, од 1523/24. новембар 2016. године.

Правни положај и статус предузећа регулисан је Оснивачким актом и

Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са

новим Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016-те године.

Предузеће послује у правној форми „јавно комунално предузеће“.

Скупштина града Чачка је једини власник предузећа са уделом у

власништву над капиталом од 100%.

1.2. Делатности од општег интереса поверене ЈКП

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак основан је ради обављања следећих

комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о

комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од

општег интереса:

Управљање јавним паркиралиштима;

Делатност ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак је да 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.
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1.3. Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује ЈКП

„Паркинг сервис“ Чачак на дан 31.12.2019. године износи 7.935.000,00 РСД.

Вредност уплаћеног новчаног дела основног капитала уписаног код АПР

као надлежног регистрационог тела износи 47.483,55 РСД, док неновчани

део основног капитала у АПР-у није евидентиран.

Од средстава која су по Закону о јавној својини означена као средства у

јавној својини, предузеће у функцији обављања поверених делатности

користи и одржава у функционалном стању следеће комуналне објекте:

- Јавна паркиралишта града Чачка

2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу

2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о

комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона

извршене су 22. децембра 2016. године (Сл.гласник РС" 104/2016), а овим

Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности

од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга

питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и

других корисника услуга.

Како ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак послује у правној форми »јавно

комунално предузеће« на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о

јавним предузећима објављен 25-тог фебруара 2016. године ("Сл.гласник

РС", бр. 15/2016). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним

предузећима унапреди у три сегмента:

- У сегменту управљања и руковођења
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- У сегменту стратешког и текућег планирања и

- У сегменту контроле пословања јавних предузећа

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак из Чачка у смислу Закона о буџетском систему

није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као

корисник јавних средстава подпада под укупну регулативу која проистиче

из овог такође системског прописа. Код пројекција пословања у наредним

годинама треба имати у виду више ограничења која проистичу из Закона о

буџетском систему, а пре свега:

- Забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013-те године, а

продужена је до 2020. Као и 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)

- Ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о

максималном броју запослених у јавном сектору који је на снази, као и

Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном

сектору („Службени гласник РС, број 68/15)

- Умањење висине основних зарада до 2020.године, Закон о престанку

важења Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату

плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних

средстава а за 2021. годину средства за зараде запослених планирана су

у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005,

54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 -

аутентично тумачење) и колективним уговором, а приликом утврђивања

зараде запосленог полазни елеменат је основица за обрачун зарада у

висини уговореној у колективном уговору код послодавца.

Поред ова три прописа, код пројекција пословања ЈКП „Паркинг

сервис“ Чачак треба имати у виду одредбе секторских прописа који имају

утицај на поједине комуналне делатности Закон о саобраћају као и опште

прописе који се примењују и на сва друга активна привредна друштва:



Средњерочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ,,Паркинг сервис” Чачак за период 2021-2023.

__________________________________________________________________________________5

- Прописи којима се уређују облигациони односи

- Прописи из области финансија и рачуноводства

- Порески прописи

- Прописи којима се уређују јавне набавке

- Прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори)

- Прописи из области заштите права потрошача

- Други општи прописи из области заштите и безбедности на раду,

противпожарне заштите и др.

Нормативно правни основ обављања поверених послова у оквиру комуналних

делатности ЈКП ''Паркинг сервис'' Чачак је:

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

104/2016),

 Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/19),

 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 )

 Одлука о јавним паркиралиштима („Сл. лист града Чачка“, бр. 11/2011)

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

68/2015),

 Закон о јавној својини ( „Сл. 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, 113/2017 и 95/2018- аутентично

мишљење),

 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),

 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,
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 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.

 Урeдбу o утврђивaњу eлeмeнaтa гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa зa 2021.

гoдину, oднoснo трoгoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa зa пeриoд 2021-2023. гoдинe

jaвних прeдузeћa и других oбликa oргaнизoвaњa кojи oбaвљajу дeлaтнoст oд

oпштeг интeрeсa ("Сл. глaсник РС", бр. 124/2020).

2.2. Националне стратегије у областима деловања ЈКП је стационарни

саобраћај.

У области деловања циљ ЈКП „Паркинг сервиса“ Чачак je модернизација и

унапређење саобраћајне културе паркирања у граду односно самог

стационарног саобраћаја. 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 периоду 2021-2023. година

је унапређење већ успостављеног система паркирања, а то подразумева

организацију паркиралишта у четири зоне: Екстра зона (црвена), I зона (жута), II

зона (зелена) и III зона (плава) и ангажовање контролора, који ће проверавати да

ли је корисник платио паркинг место. За плаћање услуга на отвореним

паркиралиштима, од стране корисника постоје три могућности: посредством

СМС порука, куповином паркинг карте директно од контролора или «греб-греб»

картицом у трафикама, односно „паркинг кућицама“.

У средњерочном периоду 2021-2023. година ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак планира

проширења паркиралишта у неким деловима сходно Одлуци о јавним

паркиралиштима („Службени лист града Чачка“, бр.11/2011) и изградњу једне

монтажне гараже и једне зидане гараже на локацији затвореног паркинга «Такси

станица».
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2.3. Стратегија развоја града односно Просторни и урбанистички планови

Извод из Главног урбанистичког плана града Чачка.

Паркиралишта су саобраћајни објекти који су организовани за потребе

мировања возила као последица функције опслуживања садржаја (локације).

Ова неизбежна потреба посебно је актуелна код индивидуалне моторизације,

пошто путнички аутомобили више од 95% свог радног века проводе у мировању,

а својом бројношћу и димензијама заузимају веома значајне површине града.

Што се паркирања путничких аутомобила тиче, «потребе» за

паркирањем су несразмерне у односу на могућности простора, уз масовну појаву

паркирања возила противно прописима и правилима и, у крајњем случају,

елементарних правила понашања. Обично се као оправдање за такво понашање

наводи аргумент да »нема добољно простора за паркирање«.

Укупни захтеви за паркирањем у централној зони одговарајућим

средствима саобраћајне контроле морају се свести на разумну меру, тако да би

комплекс мера за решавање проблема стационарног саобраћаја подразумевао:

 Организацију центра града као »плаву зону» (екстра зона) са лимитираним

трајањем паркирања,

 Организацију отворених уличних и вануличних паркиралишта, са развијеним

системом тарифа и контролом њиховог коришћења,

 Изградњу 5 /пет/ јавних паркинг гаража,

 Постојање квалитетног јавног градског превоза и стимулисање пешачког и

бициклистичког саобраћаја.

Ради превазилажења проблема паркирања возила у градском центру,

планирана је изградња 5/пет/ јавних паркинг-гаража појединачног капацитета

200-400 возила, и укупног капацитета 800-1600 паркинг места. Све локације су

планиране у оквиру ширег градског центра и то:

1. Испод Градског трга и испод паркинга испред тзв. лучних зграда,

2. У непосредној близини дома ВС
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3. На потезу железничке станице,

4. У близини аутобуске станице (Такси станице) и

5. У реону раскрснице Ул. бр. »10« и Ул. Страјина Лапчевића.

Урбанистичка целина 6.1 – јавна паркинг гаража

ГУП-ом Чачка до 2025-2030. год. на простору који се обрађује овим

планским документом планирано је пет јавних паркинг гаража у циљу

превазилажења проблема паркирања у градском центру, обзиром да

стационарни саобраћај овог дела простора представља један од евидентних

проблема.

На овом простору планирана је изградња вишеетажне јавне паркинг гараже

са пратећим садржајима. Налази се на простору између улице Железничке

колоније, новопланиране градске магистрале бр. 10 и зоне спорта и рекреације

са комерцијалним делатностима.

Анализом локације и њених могућности за организовањем оваке врсте

садржаја у комбинацији са пратећим комерцијалним садржајима добијен је

оквирни број паркинг места око 350.

Ова гаража је планирана са четири надземне (приземље и три спрата) и

једном или више подземних етажа, уколико то геомеханички услови дозвољавају.

На крову гараже могуће је формирати још једну етажу са услужним садржајима

(ресторан, кафе, и сл.) и кровном баштом, чија грађевинска линија би била

увучена у односу на основну грађевинску линију. На кровној тераси је могуће

предвидети паркирање на отвореном или зелену површину.

За комплекс јавне паркинг гараже предузеће је урадило Урбанистички

пројекат.

БИЛАНС ПОВРШИНА ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ
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Табела: Биланс површина планиране намене

НАМЕНА ПОВРШИНА /м2/ ПРОЦЕНТУЛНО УЧЕШЋЕ %

ЈАВНА ПАРКИНГ ГАРАЖА 15 457,33 0.17

Урбанистичка целина 24.8 – јавна паркинг гаража

Урбанистичка целина заузима простор уз виталну градску саобраћајницу

(постојећег и будућег дела градске магистрале бр. 10).

Планирана јавна гаража је неопходна у циљу превазилажења проблема

паркирања у градском центру, предвиђена за кориснике градског центра,

првенствено који долазе из правца Љубића, Трбушана, Коњевића и др.

Предвиђена је у складу са могућностима локације непосредно уз зону градског

центра (анализом је добијен оквирни број паркинг места од 300) као вишеетажна

јавна паркинг гаража са пратећим садржајима.

Табела: БИЛАНСИ ПОВРШИНА ЗОНЕ
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

24 ПОВРШИНА /м2/ ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ %

24.8 ЈАВНА ПАРКИНГ ГАРАЖА 5 055.50 2.13
УКУПНА ПОВРШИНА ЗОНЕ 24 236 503.10 100.0

Табела: БИЛАНСИ ПОВРШИНА ЗОНЕ
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

6 ПОВРШIНА /м2/ ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ %

6.1 ЈАВНА ПАРКИНГ ГАРАЖА 3 846.05 8.54

ЈАВНЕ ПАРКИНГ ГАРАЖЕ

Урбанистичка целина 1.2.4

o Намена објекта - подземна гаража за јавну употребу
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o Гаражу пројектовати као подземну, у једном или више нивоа, поштујући

дате грађевинске линије.

o Улаз - излаз остварити са Улице Господар Јована. Положај улаза који је

дат у графичким прилозима није обавезујући.

o Улаз архитектонски осмислити да не нарушава целокупан амбијент.

o Резервни излаз (у случају опасности) планиран је на Улицу Ђ. Поповића.

Због боље искоришћености простора гараже улазно излазну рампу предвидети у

делу улице Ђ. Поповића. Уз овај излаз могуће је предвидети и улаз - излаз за

пешаке који би био у свакодневној функцији.

o Испоштовати све прописе и стандарде за пројектовање ове врсте објеката.

o Приликом израде пројеката гараже за путничке аутомобиле обавезна је

примена Правилника о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке

аутомобиле од пожара и експлозије („Сл. лист СЦГ“, бр. 31/2005).

o Фундирање објеката вршити након прибављања података о

геомеханичким карактеристикама земљишта и хидротехничких услова.

Урбанистичке целине 1.8, 5.6, 6.1 и 24.8

o Дозвољена намена - јавна паркинг гаража са пратећим услужним и

комерцијалним садржајима У склопу гараже потребно је предвидети службене

просторије за особље, и то: контролне и благајничке просторије, просторије за

обезбеђење, санитарне просторије и техничке просторије за инсталациону

опрему, а према могућству и простор за прање аутомобила.

o Максимална спратност објекта је По+Пр+4 (грађевинска линија четврте

етаже je увучена у односу на основну грађевинску линију).

o Индекс заузетости земљишта:

а) максимално 100%

 изградња новог објекта – урбанистичка целина 5.6

б) максимално 80%

 изградња новог објекта – урбанистичка целина 1.8
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 изградња новог објекта – урбанистичка целина 6.1

 изградња новог објекта – урбанистичка целина 24.8

o Дозвољена је изградња и више подземних нивоа уколико дозвољавају

геомеханички и хидротехнички услови.

o Габарит подземне етаже може да буде и изван габарита основног објекта

при чему не сме прећи границе парцеле.

o Приступ парцели остварити са јавне саобраћајнице:

 урбанистичка целина 1.8 - приступ из Улица Кренов пролаз и

Синђелићеве

 урбанистичка целина 5.6 - приступ из Улице браће Глишића

 урбанистичка целина 6.1 - приступ из Улице Железничка колонија

 урбанистичка целина 24.8 - приступ из Улице бр. 10

o У односу на суседне парцеле објекат повући минимално 3.5м од границе

парцеле, због формирања противпожарног пута.

o Ширина улаза и излаза је мин. 2.5 м за један ток кретања возила.

o За гараже од преко 500м2 корисне површине потребно је предвидети

резервни излаз за возила.

o Слободне површине око објекта поплочати, тако да служе за јавну

употребу као пешачке комуникације.

o На слободним површинама поставити жардињере са зеленилом и цвећем.

o Приликом израде пројеката гараже за путничке аутомобиле обавезна је

примена Правилника о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке

аутомобиле од пожара и експлозије („Сл. лист СЦГ“ бр. 31/2005)

o Обавезна израда Урбанистичког пројекта за комплекс јавне гараже.

Правила за изградњу паркинга

 Изградњу паркинга планирати и пројектовати од савремених материјала,

односно од асфалта, поплочавањем, … зависно од локације изградње.
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 Димензије паркинг места морају бити у складу са важећим нормативима и

стандардима за улично и ванулично паркирање за одређену категорију

возила(СРПС У.С4.234 и СРПС У.А9.204).

 Распоред паркинг места у оквиру паркинга мора бити такав да омогући

озелењавање паркинга са ниским и високим зеленилом, по моделу да се на три

паркинг места планира по једно дрво.

 Око и унутар планираних паркинга обезбедити одговарајућу засену

садњом високог зеленила.

 Уређење јавних паркинга планирати тако да распоред паркинг места,

пролази и прилази паркингу омогућавају контролу уласка и изласка са паркинга.

 У оквиру јавних паркинга као и у њиховој околини морају се изградити

пешачке комуникације ради омогућавања одвијања безбедног пешачког

саобраћаја између паркинг простора и околних садржаја.

Табела.: БИЛАНСИ ПОВРШИНА ЗОНЕ
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

1 ПОВРШИНА /м2/ ПРОЦЕНТУАЛНО
УЧЕШЋЕ %

1.8 ЈАВНА ПАРКИНГ ГАРАЖА 3 490.25 3.81

2.4. Друга релевантна стратешка документа

Предузеће је урадило Студију развоја предузећа и пројекат изводљивости

стационарног саобраћаја.

2.5. Изградња Прве јавне гараже код Такси станице

У средњерочном плану ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, планира изградњу

једне монтажне гараже и изградњу прве зидане јавне гараже у Чачку на

локацији садашњег паркинга „Такси станица“. Главни пројекат Јавне

гараже урадиће као и саму изградњу град Чачак.

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак је урадио Идејно решење, пројекат

Препарцелације, као и Урбанистичког пројеката.
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ТЕХНИЧКИ ОПИС УЗ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЈАВНЕ ГАРАЖЕ

Предмет пројектовања је израда Идејног решења јавне гараже на локацији у

Чачку на делу КП бр.1017/1 КО Чачак а који је оивичен улицама Ломина (са

источне стране ), Милете Ћурчића (са северне стране), Кужељева (са западне

стране) и улицом Железничка (са јужне стране). Тренутно преко овако

формираног дела парцеле односно простора будућег објекта пролази у правцу

исток-запад улуца Браће Глишића која спаја у једном смеру саобраћаја улице

Железничку и Милете Ћурчића. Овај део улице Браће Глишића остаје и након

изградње објекта Јавне гараже у функцији на начин да се пројектованим

решењем оформи саобраћајни пасаж у потребним габаритима из кога би се

приступало улазима у јавну гаражу.

Сходно плану генералне регулације „Центар“ у Чачку планаирана је Јавна

гаража спратности Пр + 3, са могућности израде и једне подземне етаже уколико

геомеханички услови то дозвољавају.

Пошто поменута катастарска парцела обухвата шире подручје око локације која

је предвиђена за изградњу јавне гараже.

У делу објекта до висине пасажа а орјентисаном ка улици Кужељевој предвиђени

су пословни садржаји. На крову гараже могуће је формирати још једну етажу са

услужним садржајима чија би грађевинска линија била увучена у односу на

основну грађевинску линију. Овај пројекат би послужио у првом за израду

урбанистичког пројекта, а касније за разраду и израду потребне

пројектнедокументације за добијање грађевинске дозволе.

Слика изгледа предлога прве јавне гараже код Такси станице
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Слика скице изгледа гараже из правца кружне раскрснице

Овај пројекат Јавне гараже урадјен је у складу са Правилником о техничким

захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија и у

том смислу класификован је у класу великих надземних отворених гаража.

Извод из Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку

Урбанистичка целина 5.6 - јавна паркинг гаража У непосредној близини

аутобуског терминала, на ободу градског центра планирана је јавна вишеетажна

паркинг гаража са пратећим садржајима у циљу превазилажења проблема

паркирања у градском центру. Предвиђена је у складу са могућностима локације

и у комбинацији са комерцијалним садржајима. У делу орјентисаном ка Улици

Кужељевој предвидети пословни део објекта. Анализом локације и њених

могућности за организовањем оваке врсте садржаја у комбинацији са пратећим

комерцијалним садржајима добијен је оквирни број паркинг места од 320. Ова

гаража је планирана са четири надземне (приземље и три спрата) и једном или

више подземних етажа, уколико геомеханички услови дозвољавају. У приземљу

објекат је подељен на два дела, обзиром на пролазак Улице браће Глишића.
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ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА:

Пројектовани габарити објекта су 107,68м x 26,30м, висине до највише коте од

17,75м. Спратност објекта је Пр+3+кровна тераса. Укупна нето површина

пројектованог објекта је 12459,60m2. Укупна бруто развијена површина приземља

је 2721m2. Укупан пројектовани број паркинг места је од 270 до 320.

Приземни део гараже код Такси станице

Први спрат гараже код Такси станице

Објекат јавне гараже је армирано-бетонска скелетна конструкција. Фундирање ће

бити извршено на армирано-бетонској темељној плочи дп=50цм. Дубина

фундирања износи -1,00m.

Вертикални конструктивни елементи су армирано бетонски стубови димензија

Ø50цм за унутарње стубове односно дим 20/50цм за фасадне стубове и стубове
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око завојних комуникација гараже. Распоред стубова је усаглашен са важећим

правилницима за саобраћајну комуникацију унутар јавнвих гаража.

Хоризонтални конструктивни елементи представљени су пуним армирано-

бетонским крстасто армираним плочама дебљине 20цм и армирано-бетонским

гредама дим 50/60цм односно 20/60цм за фасадне греде.

Фасадне зидове гараже формирају армиранобетонска парапетна платна висине

140цм док је остатак до спратне висине односно до рубних греда отворен. Тако

формирана фасада јавне гараже има коефицијент односа отворене / затворене

повшине од преко 40% па сходно правилнику о техничким захтевима за заштиту

гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија пројектована јавна

гаража класификована је у класу великих надземних отворених гаража.

На објекту су испројектована и два армирано бетонска језгра кружног попречног

пресека спољашњег полупречника Р=380цм, дебљине зидова дз=20цм у чијим

унутрашњостима су смештена два лифтовска окна, а у спољашњем делу око

језгра се формирају армиранобетонске завојнице које служе за вертикалну

комуникацију аутомобила измедју спратова јавне гараже. Спољашња завојница

је одређена за пењање аутомобила и њен полупречник осовине је Рс=1090цм,

док је унутарња завојница одређена за силазак аутомобила и њен полупречник

осовине је Ру=675цм. Спратна висина на објекту је 320цм. Нагиб рампе

(завојнице) за пењање је 7% и она се изводи у константном паду. Нагиб рампе за

силазак је подељен на три дела . Први део силаска у дужини од 2,5м изводи се у

паду од 6%, средњи други део дужине 24,60м изводи се у нагибу 12%, док се

задњи трећи део у дужини од 2,5м изводи у нагибу од 6%.

Паркирање аутомобила биће остварено у три реда и то косо паркирање под

углом од 60°. На основу тог параметра и на основу усвојеног меродавног возила

(европски пропис 2010/2011) дужина =477цм, ширина=184цм, висина=167цм,

одређена је ширина пролаза од 500цм односно ширина паркинг места од 530цм

(управна ширина).
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2.6. Планирано је и изнајмљивање бицикли „Рента - бајк“

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак у 2017.години почело је са изнајмљивањем бицикли

грађанима (Рента – бајк). Израђено је пет станица за Рента – бајк изнајмљивање

бицикла у граду, једна у спортском делу града код стадиона – рекреационог

центра и једна у Бањи Горња Трепча, што представља укупно седам Рента – бајк

станица за изнајмљивање бицикла. ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак планира да у

периоду 2021-2023. Усавршава, модернизује, популаризује вожњу бицикла,

здрави живот и очување животне средине.

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, планира да са Удружeњeм пaркирaлиштa Србиje, уз

пoдршку Mинистaрствa зaштитe живoтнe срeдинe и Приврeднe кoмoрe Србиje,

рeaлизује мaнифeстaциjу у oквиру кaмпaњe УПС-а „Aутoмoбил пaркирaj, oкoлину

сaчувaj“ и кампање „Промени себе не природу“ промовише вожњу бицикла,

смањење загађења, здрави живот и заштиту животне средине. Грaд Чачак je

прeпoзнaт кao срeдинa кoja успeшнo нeгуje бициклистичку културу свojих

сугрaђaнa и нa тaj нaчин дaje знaчajaн пoдстрeк oдрживoм урбaнoм рaзвojу грaдa.

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, залаже се за очување животне средине и здрави

живот грађана Чачка.

3. Стратешки правци развоја и унапређења основних делатности

Основне функције ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак у оквиру поверених делатности су

везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба

становништва и других корисника комуналних услуга на територији града Чачка.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба у

што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних

делатности, у правцу (1) повећања степена доступности комуналних услуга, у

правцу (2) веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и у

правцу (3) бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и

стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.
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3.1. Достигнути ниво развоја, показатељи и индикатори развоја основних

делатности.

Посматрано на делатности управљања јавним паркиралиштима која је поверена ЈКП „Паркинг
сервис“ Чачак, у овој фаза развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном
прегледу:
Показатељ Вредност

2016
Вредност
2019

Јединица мере

Укупан број регистрованих возила у граду 60000 65000 Возач, власник возила
Станари власници возила (возачи) обухваћени услугама 135 155 Број
Број правних лица и предузетника обухваћен услугом 205 265 Број
Бр. остварених паркинг сати годишње укупно у свим зонама 1277563 1211002 Број остварених сати
Број остварених паркинг сати годишње укупно у екстра зони
на уличним паркиралиштима 141447 186464 Број остварених сати
Број остварених паркинг сати годишње укупно у првој зони
на уличним паркиралиштима 38303 214994 Број остварених сати
Број остварених паркинг сати годишње укупно у другој зони
на уличним паркиралиштима 165695 256362 Број остварених сати
Број остварених паркинг сати годишње укупно у трећој зони
на уличним паркиралиштима 93887 176974 Број остварених сати
Број остварених паркинг сати годишње укупно у првој зони
на затвореним паркиралиштима 739618 296087 Број остварених сати
Број остварених паркинг сати годишње укупно у другој зони
на затвореним паркиралиштима 89634 65795 Број остварених сати
Број остварених паркинг сати камиона, аутобуса годишње
укупно на затвореним паркиралиштима 3128 1701 Број остварених сати
Број остварених паркинг сати годишње укупно са дневним
картама 5851 12625 Број остварених сати
Укупан број паркинг места у свим зонама 800 1013 Број паркинг места
Укупан број паркинг места у екстра зони на уличним
паркиралиштима 83 86 Број паркинг места
Укупан број паркинг места у првој зони на уличним
паркиралиштима 26 132 Број паркинг места
Укупан број паркинг места у другој зони на уличним
паркиралиштима 221 295 Број паркинг места
Укупан број паркинг места у трећој зони на уличним
паркиралиштима 121 274 Број паркинг места
Укупан број паркинг места у првој зони на затвореним
паркиралиштима 279 146 Број паркинг места
Укупан број паркинг места у другој зони на затвореним
паркиралиштима 70 70 Број паркинг места
Укупан број радника у предузећу 34 31 Број радника
Укупан број радника на отвореним паркиралиштима 6 6 Број радника
Укупан број радника на затвореним паркиралиштима 9 9 Број радника
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ИНДИКАТОРИ 2016 2019 Јединица мере

Степен доступности услуге у односу на укупно регистрованих возила 1,33 1,56 %

Укупни број паркинг места 800 1013 Паркинг место

Број паркинг места на отвореним, уличним паркиралиштима 451 797 Паркинг место

Број паркинг места на затвореним паркиралиштима 349 216 Паркинг место

Број паркинг места у јавним гаражама 0 0 Паркинг место

Запослени на уличним паркиралиштима на 100 паркинг места по човеку 1,33 0,75 Паркинг место

Запослени на затвортеним паркиралиш. на 100 паркинг места по човеку 2,58 4,16 Паркинг место

3.2. Циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности

ИНДИКАТОРИ 2019 2020 2021 2022 2023

Укупни број паркинг места 1013 1013 1013 1200 1500

Број паркинг места на отвореним, уличним паркиралиштима 797 797 797 850 950

Број паркинг места на затвореним паркиралиштима 216 216 216 250 300

Број паркинг места у јавним гаражама 0 0 0 100 400

Запослени на уличним паркиралиштима на 100 паркинг места по човеку 0,75 0,75 0,75 1 2

Запослени на затвортеним паркиралиштима на 100 паркинг места по човеку 4,16 4,16 4,16 5 7

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. У плану је

модернизација паука и реорганизовање овог дела предузећа.

Сваке године предузеће поправља хоризонталну и вертикалну сигнализацију, тако

што обележава сва паркинг места под наплатом и поправља вертикалну

сигнализацију.
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Укупан број обележених паркинг места по зонама за наплату паркирања у
2019.години је:

Прилог: Табела 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 Затворени паркинг Скадарска 146 1
8 Затворени паркинг Такси станица 70 2
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 (1-24) 1013

екстра зона 86 паркинг места

1 зона 278 паркинг места

2 зона 365 паркинг места

3 зона 284 паркинг места

Укупно 1013



Средњерочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ,,Паркинг сервис” Чачак за период 2021-2023.

__________________________________________________________________________________22

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак опрема своја паркиралишта, обнавља хоризонталну

и вертикалну сигнализацију. На сваком паркинг месту у боји зоне је написан

кратки број зоне. У плану је постављање нових семафора за обавештавање о

попуњености паркинга и слободним местима. ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак

планира унапређење паркиралишта, модернизовање и увођење нових

технологија.

Предузеће ће ширити средњерочно паркиралиште по плану приказаном

табеларно (из тачке 3.2) а сходно важећој Одлуци о обављању комуналне

делатности управљања јавним паркиралиштима.

3.3. Кључне активности потребне за достизање циљева

3.3.1. Јачање кадровских капацитета

Кадровска структура по врсти послова у оквиру предузећа дата је

систематизацијом и распоредом радника. Тренутно је у предузећу 30 радника.

Приликом ширења паркиралишта и самом изградњом гараже створиће се

услови за већи број радника.

3.3.2. Инвестиције у опреми и куповини возила

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак поседује путничко возило, возило за превоз

радника и машине –опреме и септембра 2016.године купљено је специјално

возило за подизање и превожење возила (паук) које се отплаћује путем

лизинга. Предузеће поседује мањи трактор за потребе предузећа.

У плану је набавка мањег возила за чишћење паркиралишта у зимском

периоду и користиће се као радна машина у летњем периоду. Планира се и

замена постојећих возила.
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Планирају се инвестиције на повећању капитала, неопходних средстава,

неопходне опреме, планирање рада и развоја предузећа као и израда

пројеката и предуслова за изградњу гаража.

У средњерочном периоду нова улагања треба усмерити на:

- Обележавање паркиралишта, градских саобраћајница тј. израда

хоризонталне и вертикалне сигнализације постојећих паркиралишта,

проширења, а и набавка додатне потребне опреме за обележавање

паркиралишта и одржавање, као и превоза машине и радника.

- Отплати лизинга за специјално возило паук. Опремање паук возила -

видео „паука“ и депоа за одлагање возила.

- Сређивање депоа однетих возила. Набавка радних контејнера,

ограђивање депоа и организација унутар круга унутрашњег простора који ће

се смањити на трећину постојећег због проласка улице 10 и модернизације

саобраћајница града што је корисно за растерећивање саобраћајних гужви и

у корист грађана и нормалног функционисања саобраћаја у граду.

- Израду прве паркинг гараже у граду уз велику помоћ оснивача.

- Израду пројекта за изградњу могућих монтажних гаража где је

фреквенција саобраћаја велика и где је потреба за паркирањем повећана у

зависности од расположивих средстава, кредита, донација.

- У средњерочном плану је модернизовање паркиралишта и обавештења о

паркиралиштима преко семафора, нових рампи, набавка и уградња паркинг

сензора, камера на паркиралиштима, контроле и напредна интелегентна

комуникација са њима.

- Куповину опреме за наплату хардверски део који обухвата набавку ПДА

уређаја, штампача, монитора, табли, знакова, семафора, камера и пратеће

опреме.
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- Куповину основних средстава и опреме: Контејнера за радни део на депоу

однетих возила, мале радне машине (боб-кет), знакова, рампи, камера и

другог наведеног у инвестицијама.

- Набавка дисплеја за показивање слободних места на затвореним

паркиралиштима ради лакшег паркирања и постављање на главним

градским саобраћајницама.

- Набавка опреме и држача бицикли за рента бајк, модернизација,

опремање постојећих као и ширење и умножавање станица.

- Набавку остале опреме и инвентара.

Планирана инвестициона улагања и расходи, реализоваће се према

приливу планираних средстава и могућностима.

Средства из добити како је и раније планирано биће уложена у одплату

могућих доспећа и обавезно повећање капитала предузећа.

3.3.3. Развој информационог система у функцији оптимизације и праћење

учинка

Предузеће је видео камерама покрило већи део паркиралишта и простор

депоа однетих возила. На затвореним паркиралиштима смо увели

електронско снимање и очитавање таблица аутомобила као и електронску

наплату и контролу. Увели смо и СМС систем наплате паркинга који можемо

контролисати и у сваком моменту видети рад система и контролисати рад и

исправност. У изради је и пројекат видео паук. У сваком тренутку пратимо

учинак и контролишемо рад предузећа.
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4. Унапређење рада и организације предузећа

Организациона структура ЈКП "Паркинг сервис" Чачак је описана

Систематизацијом.

Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се

Правилником.

Органи предузећа су:

o Надзорни одбор - орган надзора (три члана)

o Директор предузећа - орган пословодства

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

06-120/13-I од 08.07.2013.године).

4.1. Унапређење система управљања, руковођење и организације на нивоу

предузећа

Предузеће ради преко својих служби. Врши се контрола рада, исправности и

продуктивности путем степенасте надлежности сходно систематизацијом радних

места и уграђеном техником надзора и контроле

4.2. Увођење стандардизованих процедура и ознака

Предузеће прати све стандарде и процедуре битне за нашу делатност и рад.

4.3. Базе података, интегрални информациони систем, ГИС технологија и

системи аутоматског генерисања извештаја

Предузеће има своју базу података а и прати и повезује се на све друге

информационе системе битне за фирму. Предузеће прати битна технолошка

достигнућа.
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Показатељи и индикатори успешности пословања комуналног предузећа
У хиљадама динара

ПОКАЗАТЕЉ * у хиљадама РСД 2020 2021 2022 2023
Укупни приходи 70985 87689 90320 92073

Укупни расходи 64597 81673 84123 85757

ИНДИКАТОРИ 2020 2021 2022 2023

Економичност (приходи/ расходи) 1,1 1,08 1,08 1,08

5. Кадровска политика и план запослености

5.1. Оптимална структура и број радника

Предузеће ради са оптималним бројем радника. Тренутно нема нових пријема

радника али проширењем паркиралишта, изградњом гараже, потребом за

одржавање и обележавање паркиралишта, јавиће се потребе за радном снагом

сходно минималним потребама.

5.2. Стручно оспособљавање кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента и

уско специјализованих профила

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, врши обуку и оспособљавање својих радника за рад

и прати развој и потребе предузећа.

5.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим

пословима

У средњерочном периоду 2021/2023. години биће неопходно ангажовање лица

по Уговорима о привременим и повременим пословима преко Омладинске

задруге или агенције.

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.
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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 запосленихили 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 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 као и за обављање

привремених послова по питању обележавања хоризонталне сигнализације.

Планирани износ од 8.500.000 динара по основу уговора у 2021. години увећан је

у односу на 2020. годину због увећања мнималне цене рада са 155,30 динара на

172,54 динара ( Сл. Гласник РС бр. 65 од 13.09.2019. године). У средњерочном

периоду 2021/23. Ова средства ће се планирати сваке године сходно потребама

предузећа, позитивних законских прописа и одлукама државних органа.

Правилник о систематизацији и унутрашња организацији ЈКП ”Паринг сервис”

Чачак предвиђа, поред контролора, касира и инкасаната који су у радном односу

и помоћне раднике који ће радити помоћне послове и бити по потреби

ангажовани.

Ако нема потребе за ангажовањем чланова Омладинске задруге, исти неће ни

бити ангажовани.
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6. Политика цена основних комуналних 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.

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 )
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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

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
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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

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

27. Месечна преплата резервисаног паркинг места у
другој и трећој зони 5.012,50 6.015,00
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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

Остале услуге

50. Замена преплатне карте 166,67 200,00

51. Израда фотографија 250,00 300,00

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 лица 3.333,33 4.000,00

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 10.000,00

45.

Уклањање возила која се налазе на посебним
површинама од 1901кг. и више по налогу
службеног лица 10.833,33 13.000,00

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
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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 2021.године се неће мењати. Промене цена у средњерочном плану

2021/23 није планирано. Меначмент предузећа прати пословање, финансијске и

макроекономске показатеље, смернице и води рачуна о рентабилности и

пословању. Уколико буде потребно, доћи ће и до корекције цена.

6.1. Цене комуналних услуга на нивоу покрића свих трошкова

Предвиђеним ценама покривају се сви трошкови у целом износу

6.2. Део цене услуга намењен за развој

ИНДИКАТОРИ 2020 2021 2022 2023

Степен покрића текућих трошкова 100% 100% 100% 100%

Планирана стопа акумулативности 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

6.3. Оптималне јединице мере за извршену комуналну услугу

Врста комуналне услуге Јединица мере Начин мерења

Паркирање на отвореним, уличним јавним
паркиралиштима Сат, дан, месец Број продатих карти

Паркирање на затвореним јавним

паркиралиштима Сат, дан, месец Број продатих карти

Паркирање у надземним / подземним јавним

гаражама Сат, дан, месец Број продатих карти

Одношење неправилно паркираних возила

Подигнуто и

превежено возило

Број подигнутих и

превежених возила

6.4. Примена принципа „једна услуга – једна цена“

Све паркинг карте су за правна лица, предузетнике и физичка лица исте

вредности. Привилегију имају само станари у близини паркиралишта а инвалиди

добијају бесплатне инвалидске карте које важе у целој Србији.
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7. Пројекција прихода и расхода у периоду 2021 - 2023 (у хиљаддама динара)

ПРИХОДИ - РАСХОДИ У 000 ДИНАРА 2020.
процена

2021.
план

2022.
план

2023.
план

Индех
2023/21УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА

УКУПАН ПРИХОДИ (1-11) 70985 87689 90320 92073 105,00
1 Приходи од општих паркиралишта 55021 67583 69610 70962 105,00
2 Приходи од предплатних карата 8497 9270 9548 9734 105,00
3 Приходи од закупа п.м.и такси кар. 2492 2713 2794 2849 105,00
4 Приходи од дневних карти 1546 1640 1689 1722 105,00

A УКУПНО (1+2+3+4) 67556 81206 83642 85266 105,00
5 Приходи од паука 2564 4813 4957 5054 105,00
6 Приходи од рента-бајка 515 600 618 630 105,00
7 Приходи од премије осигурања 100 100 103 105 105,00
8 Приходи од камата 80 100 103 105 105,00
9 Остали приходи 70 150 155 158 105,00
10 Приходи од обележавања саобраћајница, др.пр.л. 80 620 639 651 105,00
11 Ванредни приходи 20 100 103 105 105,00

B УКУПНО (5+6+7+8+9+10+11) 3429 6483 6677 6807 105,00

УКУПАНИ ПРИХОДИ Предузећа ( А и Б ) 70985 87689 90320 92073 105,00

УКУПНИ РАСХОДИ 64597 81673 84123 85757 105,00
Бруто зараде и остали лични расходи 41758 49053 50525 51506 105,00
Бруто зараде 26014 30600 31518 32130 105,00
Доприноси на терет послодавца 4332 5095 5248 5350 105,00
Трошкови накнада члановима НО 608 608 626 638 105,00
Трошкови превоза 1000 1300 1339 1365 105,00
Отпремнина 265 400 412 420 105,00
Трошкови дневница 35 100 103 105 105,00
Трошкови превоза сл.путовања и смештаја сл.пут 17 50 52 53 105,00
Трошкови јубиларних награда 487 700 721 735 105,00
Солидарна помоћ и друга давања 1500 1700 1751 1785 105,00
Омладинска задруга 7500 8500 8755 8925 105,00
Трошкови материјала 1600 2120 2184 2226 105,00
Канцеларијски материјал - карте 890 1000 1030 1050 105,00
Утрошак материјал за рад, сигнализ. и др. 490 500 515 525 105,00
Утрошак матер. за рад и одржав. основних средстава 220 620 639 651 105,00
Трошкови горива и енергије 950 1350 1391 1418 105,00
Трошкови електри.енергије 450 550 567 578 105,00
Трошкови грејања 0 100 103 105 105,00
Гориво 500 700 721 735 105,00
Трошкови производње и услуга 3785 6125 6309 6431 105,00
ПТТ трошкови 150 210 216 221 105,00
ПТТ трош. -мобилне и фиксне телефонске услуге 450 500 515 525 105,00
Трошкови одржавање СМС и асиметрични приступ 300 300 309 315 105,00
Трошкови интернета 75 100 103 105 105,00
Опрема заштите, униформе (ХТЗ) 490 500 515 525 105,00
Одржавање опреме основних средстава 300 325 335 341 105,00
Одржавање рачунарске и видео опреме 250 280 288 294 105,00
Одржавање опреме на паркир., кућице и рампи 220 450 464 473 105,00
Одржавање возила (тер. пут. и др.) и атест дизалице 150 300 309 315 105,00
Одржавање паркиралишта -грађев.рад и измештање
рента бајк станице 100 100 103 105 105,00
Одржавање хоризонталне сигнализације 100 100 103 105 105,00
Одржавање вертикалне сигнализације 200 200 206 210 105,00
Одржавање оптичких веза 250 300 309 315 105,00
Одржавање и адаптација зграде 100 250 258 263 105,00
Одржавање бицикли 150 100 103 105 105,00
Трошкови рекламе 340 340 350 357 105,00
Трошак регистрације возила 10 20 21 21 105,00
Трошкови закупа опреме - Око соколово 0 1500 1545 1575 105,00
Остали трошкови производних услуга 50 52 53 105,00
Трошкови услуга заштите на раду 120 150 155 158 105,00
Трошкови комуналних услуга 30 50 52 53 105,00
Амортизација 4000 5000 5150 5250 105,00
Нематеријални трошкови 8504 13175 13570 13834 105,00
Стручна литература 150 200 206 210 105,00
Стручно усавршавање и семинари 50 440 453 462 105,00
Трошкови осигурања 350 450 464 473 105,00
Чланарина 100 120 124 126 105,00
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РАСХОДИ
2020.

процена
2021.
план

2022.
план

2023.
план

Индех
2023/21

Трошкови платног промета 160 200 206 210 105,00
Трошак репрезентације 125 125 129 131 105,00
Трошак дана - славе предузећа 34 60 62 63 105,00
Трошак еко кампање 100 103 105 105,00
Трошкови ФТО (физичко техничког обезбеђења) 1600 2200 2266 2310 105,00
Трошак.услуга одрж. СМС центра са модулом за
наплату и контролу паркирања 2300 3000 3090 3150 105,00
Трошак услуга оператера (Телеком, Теленор, Вип) 1800 2400 2472 2520 105,00
Трошак ревизорских и др. финанс.и консултација 100 250 258 263 105,00
Трошак адвокатских услуга 440 500 515 525 105,00
Трошак одржавања књиговодственог софтвера 200 300 309 315 105,00
Трошак одржавања софтвера за аутоматску наплату 250 300 309 315 105,00
Трошак услуга центра за потрошаче 100 120 124 126 105,00
Трошко урбан., геод. услуга и проојекат презонирања 650 670 683 105,00
Трошак мониторинга 200 206 210 105,00
Трошак ФУК 150 155 158 105,00
Остали нематеријални трошкови 745 1410 1452 1481 105,00
Финансијски расходи 100 600 618 630 105,00
Остали расходи 3400 3600 3708 3780 105,00
Издатци за хумани спорт и здрав. нам.идр 50 52 53 105,00
Остали непоменути расходи 500 600 618 630 105,00

БРУТО ДОБИТ (Укуп. Приход - Укуп. Расход) 6388 6016 6196 6317 105,00

Нови трошкак закупа опреме представља оператини лизинг за возила „око

соколово“ са системом електронске контроле и плаћања паркирања.

Изнајмљивање - набавка новог возила и контролног система „Око соколово“. ЈКП

„Паркинг сервис Чачак у средњерочном плану предвиђа и могућност набавке

новог возила и контролног система „ОКО СОКОЛОВО“ путем радног –

оперативног лизинга као савременог и напредног система контроле што се до

сада показало у Београду. Очекујемо сарадњу са Комуналном милицијом. ЈКП

„Паркинг сервис Чачак прати сва упутства, савете и одлуке оснивача.

8. План инвестиција 2021 – 2023

8.1. Структура потребних капиталних улагања и оквирни предрацун вредности

ових улагања

У зависности од Предвиђене бруто добити сваке године, предузеће планира

Структуру потребних капиталних улагања и оквирни предрацун вредности ових

улагања тако да Предвиђена оквирно укупна инвестиција увек буде мања.

Реализација ће зависити од остварења и реализације предвиђених годишњих

Програма пословања.



Средњерочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ,,Паркинг сервис” Чачак за период 2021-2023.

__________________________________________________________________________________35

Инвестиција обележена (+) у пољу табеле биће предвиђена у тој години а

инвестиција обележана (–) неће. Укупна вредност инвестиција биће увек мања

од предвиђене добити.

Планирана инвестициона улагања и расходи, реализоваће се према приливу

планираних средстава и могућностима сходно плану.

Средства из добити како је и раније планирано биће уложена у повећање

капитала.

8.2. У 2021. години нова улагања треба усмерити на:

- Набавка опреме за СМС наплату паркирања хардверски део (ПДА уређаји,

рачунари, штампачи, и друго за терен...) Замену уређаја је потребно

обнављати због дотрајалости и услед иновативних решења из ове области.

Модернизације рада на терену и интензивније контроле наплате

паркирања.

Структура потребних капиталних улагања, Набавке и оквирни
предрачун вредности ових улагања

У хиљадама динара
2021. 2022. 2023.

Предвиђена БРУТО ДОБИТ 6016 6196 6317
Набавка опреме за СМС наплату паркирања хардверски део
(ПДА уређаји, рачунари, штампачи, и друго за терен...) 660 - +
Набавка нових рачунара и рачунарске опреме за дирекцију 241 - +
Набавка рампи и пратеће опреме 700 - +
Радни контејнери - монтажне покретне просторије за депо 999 + -
Грађевински и општи алат 50 + +
Саобраћајни знакови и сигнализација 100 + +
Опрема и гуме за транспортна средства 100 + -
Канцеларијски намештај 150 + +
Набавка камера за паркинг, тотема, сензора и пратеће опреме + -
Набавка дисплеја за показивање слободних места на
затвореним паркиралиштима (или слично за наредне год.) + +
Роло - гаража, монтажна гаража + +
Замена транспортног возила + -
Паркомат за издавање карти + +
Електрични пуњач аутомобила + +
Набавка радног возила (Бобкет - преко лизинга) + +
Пројекат и изградња гарњже Одлуком оснивача + +
Предвиђена оквирно укупна инвестиција улагања 3000 4000 4300
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- Набавка нових рачунара и рачунарске опреме за дирекцију. Треба заменити

дотрајале, покварене уређаје и опрему овог типа унутар дирекције

предузећа и омогућити нормалан рад радника дирекције.

- Набавка рампи и пратеће опреме. Набавка рампи и пратеће опреме се

врши услед оштећења као последица велике фреквенције саобраћаја.

Новије рампе су флаксибилније и са бољим техничким карактеристикама.

Отпорне су на лом руке рампе и учестале кварове старих типова.

- Радни контејнери - монтажне покретне просторије за депо однетих возила.

Наставак изградње улице 10, захватиће већи део садашњег депоа

однетих возила. Мора доћи до рушења постојећег објекта у коме су

смештени и раде радници предузећа. Планира се куповина Контејнера –

монтажних, покретних просторија у које би био смештен радни простор

радника на депоу однетих возила који опслужују специјално возило за

подизање и уклањање непрописно паркираних возила и раднике на

одржавању хоризонталне и вертикалне сигнализације, чишћењу

паркиралишта.

- Грађевински и општи алат. Предузеће планира да купи потребни алат за

сопствене потребе који недостаје радницима на одржавању ( лопате, већа

брусилица, мешач, мешалица и слично).

- Саобраћајни знакови и сигнализација. Набавку саобраћајних знакова,

информативних табли, стубића за закупљена паркинг места, цеви и

опреме за вертикалну сигнализацију у складу са проширењем наплате и

заменом дотрајалих не употребљивих, омогућује бољу информисаност

корисника услуга.

- Опрема и гуме за транспортна средства. Периодична, благовремена

набавка нових гума за транспортна средства, радне машине, аутомобиле

као и пратеће опреме је законска одредба и обавеза. Директно утиче на

безбедност у саобраћају и исправност радних машина, транспортних и

превозних средстава.
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- Канцеларијски намештај. Потребно је заменити дотрајали и похабан

канцеларијски намештај у дирекцији, на депоу и кућицама код рампи

затворених паркиралишта.

8.3. Инвестиције у нова возила и опрему у функцији ширења делатности

Предузеће планира куповину нових возила за потребе пословања. Мало радно

возило (боб - кет) и замену постојећег радног возила за превоз радне машине и

радника на одржавању паркиралишта и обележавању хоризонталне и

вертикалне сигнализације. Акценат се даје на набавку новог малог радног возила

за чишћење и одржавање паркиралишта у зимском периоду и као радна машина

у летњем периоду.

8.4. Инвестиције у замену дотрајалих (амортизованих) возила и опреме,

као и инвестиционог одржавања комуналних објеката.

8.5. Паркомат за издавање карти. У плану је набавка паркомата за издавање

карти, који ће олакшати плаћање корисницима паркиралишта.

8.6. Набавка и постављање електричног пуњача електричних аутомобила.

Предузеће прати нове трендове, савремена достигнуће и потребе

корисника. У средњерочном плану, планирана је набавка оваквих пуњача

и њихово постављање.

8.7. Роло - гаража, монтажна гаража. ЈКП „Паркинг сервис Чачак у сарадњи са

НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИМ ПАРКОМ и фирмом Плазматекст планира

изградњу и монтажу Роло , монтажних гаража на кључним местима у

граду.

8.8. Сваке године се планирају средства за одржавање свих возила и трактора.

Возила се опремају неопходном опремом на годишњем нивоу. Планирана

су средства за одржавање опреме и комуналне инфраструктуре.
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8.9. ЈКП „Паркинг сервис Чачак очекује Одлуку оснивача да се уради главни

пројекат изградње прве гараже у Чачку и одпочне грађење гараже.

Предузеће је одрадило идејни пројекат и препарцелацију земљишта.

9. Мере за реализацију средњороцног плана

Средњерочни Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, урађен је са

сладећим ризицима:

 Непознаница могућности запошљавања нових радника неопходних за
пословање предузећа.

 Недостатак смерница, референци и површни параметри за израду
средњерочног плана предузећа.

 Ограничење средстава од стране оснивача за пословање, опремање и развој
предузећа.

 Недостатак дела основних средстава.

 Овакав Програм пословања за период 2021-2023. највероватније ће претрпети
Измене и допуне када буду познати сви параметри.

Умањење висине основних зарада до 2020.године, Закон о престанку важења

Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата,

односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава а за

2021. годину средства за зараде запослених планирана су у складу са Законом о

раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 -

одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) и колективним уговором,

а приликом утврђивања зараде запосленог полазни елеменат је основица за

обрачун зарада у висини уговореној у колективном уговору код послодавца.



CDedbepo'tuurtrlau nocaoaue cmpamezuje u oaseoia JKLI ..Ilapxuuecepeuc" Vaqax sa neouod202l-2023.

3AKIbYT{AK

JK['l "f1apKilHr cepB[c" LlaqaK je ocHoaaHo ca qilrbeM Aa cBojr4M pa4oM y o6nacril
craqiloHapHor cao6pahaja, AonpuHece xaanurernujenn ycnocraBrbaFby KoMyHanHor

peAa y rpaAy.

Celt sanocfleHu JKfl ,,flapr]4Hr cepBuc" 9aHaK, yqecrBoBahe y peanwsatyy nnaHrpaHor.

[-pag ulavax ce ognraryje cHaxH[M npoqecoM noeehaba MoropH]4x Bo3t4rra uro rasncxyje

norpe6y.qa ce BenuKa naxba noKfloHt4 npo6neuarr/rrlu napKupaFba y rpaAy.

,4oca,qau.rrua ilcKycrBa noxasyjy 4a rpe6a o6parrru naxFby na noeehabe Kanauurera

napKilpaFba, yeollerue HoBl4x rexnonoruja, nonilTuKy qeHa-BucuHe u soHtapaFba (qene

noje4uHavHvlx'ycnyra, rpe6a Aa ce rrlteruajy y cKna4y ca rpxl4runorvr opjeHTaqiljoM

I-lpe4yseha).

Tpe6a Bo.qrru paqyHa o eKoHoMr4qHocnr nocnoBaba, npoAyKTr4BHocn4 a He

yrpoxasajyhu nn ramAHocr npegyseha.

39

cepBLrc" Lla.{ax

o46opa



Peny6rura Cp6t4a
rPAA r{At{AK
Ipagcxo rehe
Bpoj: 06- 18 612020-ttl
18. aerIeN{6ap 2020. roA}rne
I{AI{AK

CKYITIITI,IHA TPAAA TIAIIKA

Ha ocHoBy qJraHa 46. 3axoua o rora-nnoj caMoyrrpaBr,r (<Cn.rraurnr PC)
6p.12912007, 8312014 - Ap. 3aKou u 10112016 - Ap. 3aKoH u 4712Q18) ra qrraua 84. Craryra
rpaAa r{aqxa (,,Cn.nucr lpaAa rlaqKa" 6p.512019),

fpa4cro nehe rpa4a r{aurao Ha cerurrlra o4pNanoj 18. leqervr6pa 2020. roAr4He,

yrep4rzno je

rrPEAnor
oAJryKE O AABAby CAIJIACHOCTI,I HA IIPOTPAM IIOCJIOBABA

JI{II,,IrAPKr4Hr CEPBIIC* qAqAK 3A 2021. rOAr,rHy

rra rlpeAnallte Cxl.unrrnnkr Aa AoHece

oAJrvKv
o AABAby CATJIACHOCTI,I HA IIPOIPAM fIOCJIOBABA

JKII,,IIAPKIIHr CEPtsI4C,, TIAqAK 3 A 2021. IOAI4IIy

y rexcry Icoju je AocraBJbeH o46opnuqnMa 3a ce.qHxrly Crynurrrane.

I4:eecruoqrr Ha ceAHlrqu Crcynrurr.rHe cy 3opan Bnarojeeuh, Ar4peKTop JKII ,,flapxranr
cepBI,Ic" YauaK Ia Bra4raurup fojrah, Ha.renHr.rK fpa4crce yflpaBe 3a noKaJrHr,r eKouoMcrlr
paseoj.

IIPEICEIHI,IK
TPAACKOT BE-hA 

,,1
Nlu"r1'n Toaqpgnuh..r \I \\ i \

,L[ ' 
jL'

l



Ha ocnony qJrana 54. ctan 1. raqra 44. Claryra tpaila 9aqra (,,Cr. ,nracr rpaAa
r{asra'o 6p. 612019) u ,rnahra 26. O1n1xe o ycxnalranarry ocHlrBarrxor aKTa Jaeuor
KoMyuanHor npegyseha ,,llapKranr cepeuc'o t{a.rax ca 3axosou o jannrarra npe4ysehraua (,,Cn.

nr.rcr rpaAa rla.rKa" 6p.2212016 wBl2019), 
t

Crynurrrau a rpaila r{a.rxa, Ha ceAHrrrIE ogpxanoj .4oue:ra je

oAJrvKv
o AABABy CAIJTACHOCTI,I HA IIPOTPAM TIOCJIOBABA

JKrr,,[APKmHr CEPBpIC,, qArrAK 342021. rOA?IHy

I

AAJE CE car"uacHocr Ha flporpar,r rocnoBarba JKII ..llapKfiHr cepBuc" r{aqaK 3a

2021. roArrHy, roju je roHeo Ha4aopnu o46op JKII ."llapruHr cepBrrc" t{a.raK. Ha cellHrlqu
o4pxanoj 30. Honenr6pa2020. roAHHe, 6poj 103 1-212020.

II

Ony og;rvxy o6januru y..C;ryN6eHoM nrrcry rpara t{aqrao'.

CKYIIIII TPIHA IPAIA TIAIIKA
Epoj: _

IIPEACEAHI4K
Cr<yrrurune rpaAa {aqra

?Irop TpnSynonuh



17. 12" 2020

Penydnuxa Cpduja
rPAtr TIAqAK
fpadcxa ynpaaa 3fi
.noKutH a eKoHoMcKu paseoj
Ep oj : Cnyuc6./2 0 2 0-IV- 5

famy.m: 16. 12.2020. zod.
UIAqAK

TPAACKO BET1E IPAIA rIAr{KA
IIAqAK

IPEIMET: Murumerre

fpa4croj yrrpaBu 3a crpfrHe rrocrroBe Cxyururune, fpagoHaueJrH]rKa m fpa4cxor eeha
AocraBJbeH je flporpana rocJroBillra JKII ,,Ilapxr4Hr cepBr4co' r{aqax sa202l. roArrny r.r HaBeAeHa
Yupaea je no cnyN6eiroj AyxHocrLI [pocne.4]Inaprcrkt fpa4cxoj ylpaBu 3a JroKirJrur.r eKonoMcKr.r
pa:noj - fpynu aa upaherre rIocJIoBHe rroJrr4TrrKe januux rpe4y:eha, peq4:a ilaBarLa Mr4rrrJBerLa

fpa4cxorra nehy rpaaa r{aqxa ga wr je ypabeH y cKnaAy ca rponr4cr4ua rcojn ypebyjy ony rraareprajy.
Ipyta sa upahene rlocnoBHe [oJIIzrr{Ke januux upe4yeeha je rurue rryra o6anlbura

KoHcynrarluje ca npe4yseheM, paArr eSuxacuocrpry pagy, [aBarayrryrcrBa u npnne46e ycMeuo
LI rlyreM eJIeKrpoHcKe rlolrrre, Aa 6u ce 4omno 4o llporparraa sa 202L. ro4r,rHy ycatnarrreHor ca
[porrcr{Ma rcojz perynl4lrry oBy rraarepujy. flporpau nocJroBarba JKII ,,flaprr.rur cepBr{c'o tlaqar
sa 2021. roAIaHy, na xojN 4ajeuo MI4rxJEerLe, AocraBJben je fpynn ra rpaheme frocJroBHe
roJlr.rrr4Ke j aeuux upegy:eha tarra I 4. 4eqeirr6pa 202A . roAuHe.

Ha ocnoey llporpa:r,ra [ocJloBarba [ocJroBarba JKII ,,IIapKrrHt cepBrdc'o gaqalc 2a2021.
roALIHy, fpa4cxa ylpaBa 3a JIoKaJIHLI eKoHoMcKH paseoj, HaKoH cillnenaHot Ilporpalra, AocraBJba
creAehe

MIIIuJbEbE

Cagpxaj roAI4IIrEI,Ix [porpaMa nocnoBarla jaenux npe4yseha rporrracaH je unanou 60.
crae 1. 3arcona o jasnuna upe4ysehraua (,,Cryx6euu rnacHrK PC", 6p. 1512016 u 8812019), rge
je npegel$eHo Aa roALIlrIbI4, oAHocHo rporoAurrrmr4 rrporpaM rrocnoBarra caApxr{, Hapoqr.{To:
TIJIaHI{paHe la3Bope [pl4xora u nosuquje pacxora rro HaMeHaMa, [JraHr{paHe na6anre, rrJraH
nunecrraqraja, [JIaHI,IparrI{ Haq}IH pacno4ene golurw, oAHocHo rrnaHr4paul4 HarrIaH nor<puha
ry6rarxa, eJreMeHTe 3a rIeJIoBIrro carne.4aBarle rleHa npou3BoAa r4 ycnyta, r^nal 3apa1a vt

3arlollrJbaBawa il rprareprajyrue 3a Kopr{mherre cpeAcraBa 3a nouoh, cnoprcre aKTHBHocrH,
rponaraHAy I,I perp*en:raqujy. Taxofe, qJraHoM 60. crae 4. onor 3axoua je uponzcallo Aa 3a
cBaKy KiIneHAapcKy roAIdHy, Ha npe4ror MuuucrapcrBa, Bnala 6nr,rNe yrnpfyje eJreMeHTe
roAl,Ilxrber rlporpaMa rlocnoBarra 3a HapeIHy roAr,rHy. 3a 2A21. roArzHy, Blaaa Peny6:ruxe
Cp6rzje je gonena Ypea6y o ympfraearsy eneMeHara roAurrrmer rrporpaMa nocJroBarLa 3a 2021.
roALIHy, oAHocHo TporoAl4lrrmer llpolpaMa rIocJIoBaIna 3a rlepnol,20211023. ro4raHe janunx
upe4yreha lI Aplrl4x o6ruxa opraHr43oBama xoju o6anrsajy AeJrarHocr oA orrrrrrer r4uTepeca

r"l;r3:l{e :



("Cryx6eun rnacHLIK PC", 12412020) .rnju cy cacraBur,I Aeo Cuepnuqe 3a u3paay ro.{r{rrrrber
lporpaMa [ocJIoBaILa sa2021. roALrHy, o4HocHo rpororurrrber rrporpaMa frocJroBarba 3a flepraoA
20272023. ro4uHe janirvx upe4yseha ra 4pyrux o6nura opraHr.r3oBarra roju o6arrajy Aenarnocr
oA orlllrrer I4HTepeca (y 4arerra reKcry: Cuepnuqe). IlpznnroM r.r3paAe rrporpaMa [ocJroBarra,
HeorrxoAuo je ga6yly rpr.rKa3aHpr eJreMeHTr{ r.re CuepHraqa.

Crvrepuraqaua je uponncano [a ce cpeAcrBa 3a 3apaAe 3arrocneur4x nnanapajy ucKJbyqr,rBo
y cKJraAy ca naxehrEM 3axoHcKHM r{ rroA3axoucxrrM aKTr{Ma rojuua ce ypelyje oea o6racr.
ffonnruxa 3apaAa y llporpalay [ocJroBarra JKII ,,flapxraur cepBr4c" r{a.{ax sa 2021. roAr4Hy

l"rrpfeua je y cxna4y ca 3axonoM o paAy ("C;r. rnacuraK PC", 6p. 2412005, 6112005, 5412009,
3212013,75120T4,1312017 - oAnyrayC, 113DAl7 u9512018 - ayreHrr.rrrHo ryMaqeme), 3aronou
o upecrauky Barrelba sakoHa o rpr.rBpeMenon ypelraBarry ocHoBr.rua sa o6pauylr krktcilnary rrrrara,
0.4HOCHO 3apa.4a r4 ,{pyfr4x cTi}JrH[x flpr.rMarba ko4 kopnfiruka jaenzx cpeAcTaBa (,,cn. rn. PC, 6p.
8612019), floce6nuvr KorreKrr.rBHIrM yroBopoM 3a jarna ripe4y:eha y KoMyH€rnuoj Aera:rnocrra Ha

teputoprajr.I Peny6nraxe Cp6uje ("CnyN6eulr HracuraK PC", 6p. 27 oa 18. rvrapm 2015,36 oa 13.

ampuna20tT - Anexc I, 5 oA t9. jatyapa2018 - Auexc II pr Aserc III sax.myreH AaHa 11.I2.2019.
ro,4.). Kaaa cy y ru,ITaILy 3apaAe 3anocJreHr{x y jannr.rrra npe4ysehuMa, .4o npaja roAr4ne ne overcyje
ce Aonolrrerbe KaKBor Apyror [po[]rca r<ojona 6u ce oBo rrr4Trube KoHKperauje perynucaJro, a He

oueryje cH qaK HIr Aa ug Bra.qe crr.IrHe Marap HeKo ycMepaeajyhe u $opua-rno neo6aeesyjyhe
ynyTcTBo.

3a janHa xoMyHanHa upe4yseha najneha ro3r.rrr,rBHa rpoMeHa .4 ecvra ce 2020 . roAr,rHe KaAa
je upecr:ao Aa BtD{or 3aroH o rpr4BpeMenou ypefr,rBarby ocHoBr.rqa sa o6pauyir vr prcrrnury flJrara
oAHocHo 3ap4a I{ Apyrllx crilrrunx rrpl{Marba KoA Kopr4cnnra janurax cpe4craBa (,,CnyN6enu
rJIacHI{K PC", 6p. 116114 u 95/18) xojun cy rpaKTrarrHo HoMr4Hanno 6rma 3aMp3Hyrr4 eJreMeuTr.r

sa yrnpfranarbe ocHoBHe 3apaAe (qena paplau xoe(purlujenua) Ha HrrBoy ras or<ro6pa 2014. roArrHe.
Kaaa je 3axon o upecraHhv naxema sakoHa o npuspeNaeHola ).pebunarb), ocHoeaqa sa o6pa.{}.H u
ucu.nary nrara. oaHocno sapa.4a pr lpyrux crarrrux npraNaarra ko.4 kopucuuka jasHr.rx cpelcraea
(,,Cn. ru. PC, 6p. 8612Al\ rpecrao Aa Ba)KlI, rleua pa,ua ra roe(puqrajeu:ru (foprrranHo rJre.qauo

Mopana cy Ia 6y.qy Hajlaarbe jegan AaH Ha HraBoy ras uoneru6pa20t4. roAr4He, a neh oA 2. janyapa
2020. roALIHe na HaAaJre JIeTrITHMHa je 6utru cBaKa oAnyra xojorrr ce uonehasajy qeua pryaurrkr
rcoe$uqujenrz. Y roM cMr{cry HeMa 3aroHcKr.rx cMerrLr{ Aa ce y 202t. roAr{Hr{ TaKo r4 nnanupajy
eJIeMeHrpI aa o6pauyn ocHoBHe 3apa4e. Ono npe4ysehe je y llporpanay rnaHr.rpao 4a je upu.rurorra
yrrpfunama 3apaAe 3arocJreHor sa202l. ro4r4uy froJra3Hra eJreMeHT ocnoBr.rua sa o6pavyn 3apaAa
y BIrcuHlI yronopeHoj y aHercy KoJreKTrzBHor )ToBopa JKII ,,llapxuur cepB[c" r{a.rar. Ilonehana
IIeHa paAa cBaKaKo nonehana Macy sapaAy. lloreharre rleue paya je je4xnrz Haqr4u Aa ce MaKap
y6:raxu cBe LI3parxeHrajra npo6reu )paBurrnoBr<e. llurarre je carvro ila nkrjanno upegysehe urraa

AoBolsuo cpeAcraBa 4a $unaucupa y,nehane 3apa,{e u HapaBHo, ila ilil he rpa4 Kao ocHr.rBaq,
rrplrxBarr,rrr,r ro.qlrmrbe rporpaMe y rojalra je [naH[paH o4pelenv pacr Mace 3apaAa.

3axonou o paay ("C.n. rnacurar PC", 6p.2412005, 6112005, 5412009,3212A13,75120L4,
1312017 - oAnyKa yC, 1l3l20l7 u95DAl8 - ayreur:rrrHo ryr\darreme) rapanronaua je Mr4nr.rMarrua

3apa4a3arocneHplx, rojaje ynehana ca172,54 pr.tnapaua 183,93 Lur:r'apano paAHoM rracy y 2021.
roAI{HI{, ruTo culMo uo ce6ra [perflocraB$a[ar4 ocHoBHr4 eJreMeHTr{:a o6pauyn zapaxa (qeHa
paAa) tpe6a Aa ce cpa3Mepno noeehajy. Y cyrporHoM, axo ce rleHa paAa sa najjegHocmsnuju pat
y KoMyHanHHM rlpeAy3ehuua ne 6ra nonehara, upe4y:ehe 6z Aourno y Heo.{pxuey crryaqujy ga
[paKTuqHo cBI4 3arlocJleHra upuuajy MHHr.rManHy krn*r moj 6nucxy 3apaily rrrro ce neh u AeruaBa.
y 2421. ro.{IrHu Ha cHa3H je ra Auexc 3 floce6uor KoJreKTktBHor yroBopa 3a 3anocneHe y JKII uo
KoMe cy janna KoMyHaJrHa upe4yseha y o6anesu Aa perpec :a ropuruheH,e roAurxlr,er o4Mopa
3arocJlegunaa o6pauyHaBajy y l.nehanoru I,I3Hocy (rao u y 2020toj ro4rana), u Anexc 4 IIKY rojra
npe4nrala rehy naxnagy sa 6o:ronane (100%) paauuxa o6ore:uau o.4 Konra,{a

Horo 3arrorrrJbaBarbe r{ AoAarHo paAHo aHra}r(oBarbe y llporpanay nocrosarla JKII
,,llaprrHr cepBuc" rla.rar sa 2A21. roAHHy nnanupano je y cxna4y ca 3aronou o 6yuercr<ou



,

crrcreMy ("C:r. r.nacurK PC", 6p. 5412009, 7312010, 10112010, l0ll20ll, 9312012, 62120t3,
6312013 - rrcrp., 10812013, 14212014,6812015 - Ap.3aroy, 10312015,9912016, 11312017,
95/2018, 3l/2019,72/2019 u 14912020). Haraue, y repr4oAy oa 1. janyapa 202I. ro4r,rHe ao 31.

leqena6pa 2023. roAr.IHe KoplacHrrrluua januux cpeAcraBa 4osnorseno je ra o upajenay
HoBo3arrocJreur4x ua rieo4pefeHo BpeMe o4ryuyje re;ro Bra4e, Ha rrpe,qJror HaAnexuor opraHa, y3

rrperxoAHo npra6anrseno MfirxJberbe Munrcrapcrsa. Hoso 3arrorrrJbaBalbe Moxe ce peilnr43oBarl,r
yKonI4Ko jasno upe4yeehe vnra o6es6eleua cpeAcrBa 3a 3apaAe, ca rplafla.{ajyhrarra [ope3oM r{
AonpI{HocIdMa 3a HoBo3a[ocJIeHe, Kao 14 rroA ycnoBr,rMa r,I y crnaAy ca [porleAypaMa rrpeABralenuna
uoce6nuu rporr4clrMa. 3axouou o 6yJurcxoM cucreMy ("C.u. macruaK PC", 6p.5412009,7312010,
I0II20IO, rcl2}ll,932Al2, 6212013, 6312013'- vcilp, rc812013, 14212014, 6812015 - tp.
3aKoH, 10312015,9912016,11312A17,9512018,3112019,7212019 u14912020) je nponucano sa je
y repuoAy oa 1. jauyapa202I. roAprHe ao 3l.4eqervr6pa 2023. roAprHe Kopr{cHr{urrua jannux
cpe.4craBa Ao3BoJbeHo je aa 6eg noce6Hr4x Ao3Borra u carilacHocrr.r y reryhoj ra-uen4apcroj
ro.(r.rHr.r rpr4Me y paIiErr oAHoc Ha HeoApeleno npervre v paxrlhr o,4Hoc na o4peleHo BpeMe y
cnojcr:ny rpI4npaBHIrKa Ao 70a/o yxynnor 6poja nxqa rojulra je npecrao pa,qnz oAHoc Ha
neo4peleuo BpeMe uo 6rano KoM ocHoBy y rperxo4Hoj xaneu4apcxoj ro.ur.rur{ (yuarren :a 6poj
HoBo3a[ocJIeHI{x Ha HeoApeleno apene ra o4peleuo BpeMe y ceojcrny npmrpaBHr,rra y roj
KaneHAapcroj ro4ranrz), rox o upzjerray HoBo3arrocJreHr.rx na neo4pefeno BpeMe a o4pefeno BpeMe
y crojcrny rpI4npaBHlIKa I43HaA Tor rpoqeHTa oAJrfryje :reno Bla4e, Ha npeAnor HaAJrexHor
opraHa, y3 nperxo.4uo npra6asJreHo Mr,rrrrJlerre Mrauracrapcrsa. OeaKBo 3arrorrrJbaBarbe Mox<e ce
peanl43oBarl{ }.KonI4Ko Kopr.rcHrrK jaenux cpeAcraBa Hnaa o6es6eleua cpe4crBa 3a 3apaAe, ca
up[nagajyhlzM nope3oM LI Ao[puHocr.rMa 3a HoBo3arrocJreue, Kao lr nor ycnoBr.rMa rd y cKnaAy ca
[polleAypaMa npe4nulenuu uoce6HHM rporrltckrMa. Llsy:erno, xopvcuur jaBHlrx cpe4crana roja
I,IMa MaI6e oa 50 3arIocJIeHI{x Ha HeoApeleno BpeMe Moxe Aa r{Ma najnuure .{o ce.qaM 3arrocJreHrzx,
0AHOCHO aHfaXOBaHprX Jrr{ua.

llporpauonr rocnoBarba sa2021. roAr.rHy, JKII,,flapxr4Hr cepBlrc" r{aqaK ur.rje nnauupa:ro
noeeharbe IIeHa ycnyra ilapKlapalra Ha craJTHr4M rrapKupirnr4ruTr,rMa, ycnyra napxr{parba Bo3rrJra

nonnaruheullx KoprIcHLIKa, ycnyra pe3epBarluja naprunr Mecra ycnyra 3a rrprauyAHo yKJrarrame,
oABoxerbe I4 qyBarbe Bo3I{JIa, Kao Hr{ rleHe ycnyra aeHajlr.nuBa*ba 6uqnxnu.

JK|I,,IapxI4Hr cepBLIc" llporpauoM He rrnaHzpa cpeAcraBa ns 6yqe'ra y 2021. roArlHrr.

Ha ocHony [pI4Ka3aHIrx [JIaHI4paHIax [pr4xoAa rro [r3BopptMa ra uosuqr.rja pacxoAa rro
HaMeHaMa, y nporpaMy rlocnoBarba JKII ,,Ilapxuur cepBuco' Ya.rax [naHr.rpaHr4 Sranancujcrcr.r
pesyrrrar sa 2021. roIIaHy je 4o6Iarar rpe orope3r4Buuba y ra3Hocy oA 6.0i6 xaJbaAe At4*apa.
Eneuenr toAl4lrrrber rrporpaMa [ocnoBarba 3a HapeAHy roAr4Hy irc Cuepuraqa je nnaHr{paHr{
HarrrrH pacrloAeJre Ao6uru oAHocHo rrJranrrpaHrr Harrrru noxpraha ry6urrca, 3a flperxoAny
roAr4Hy. IIpu :rou, qnaHoM 58. 3aroua o jasnrau upe4ysehraua (,,Cr. rr. PC", 6p 1512016 u
8812019)je upouucano 4a je jaeuo upe4y:ehe AyxHo .qa Aeo ocrBapeHe xolnrw ynnarr4 y 6yuer
jeAururqe noKanHe caMoyrlpaBe, rro 3aBprrrHoM paqyHy 3a rrperxonHy ro.qr4Hy, a Br4ctt:aa r{ poK 3a
yrrnary 4o6zru )"rBpbyje ce oAn).KoM o 6yrJery 3a HapeAHy roAr.rHy.

Ilporpau nocJloBarba JKII ,,IIapKrlHr cepBprc" r{aqaK sa 202L. rolr4Hy ypafeu je uo
MeroAoJroruju Ype46e o yrepfuBarry eneMeHara ro.4arumer rrporpaMa flocnoBarra sa 2021.
ro.4l4Hy, oAHocHo rporo.4l{Ixmer [porpaMa rrocJroBarra 3a rrepr{ol202l-2023. rogwue jannux
upe4yseha I,I Apyrux o6nzxa opraHr.r3oBarra rojrE o6as;rajy AenarHocr oA orrrrrrer r4urepeca
("CnyN6eHu nracnuK PC", 1241202q ,tuju cactaBHr.r Aeo cy Cnepur4rle ca rporr4caHr4M
O6pacqurr,ra.



3ut<",t yqax: Ilpozpu,tw nocnooatuu JKII ,.Ilctoxuuz cepsuc" Voqax sa 2021. zodutw vpaheH ie y

ct<,tudy cu HaeedeHuM odpedda-uu 3axoHa o iasHu.M npedvsehu.ua (*Cnyilcdeuu z,,tucHux PC".
6p. 15/2016 u 88/2019),3axoua o oudv ("Cn. znucnux PC", 6p. 24/2005,61/2005, 54/2009.
32/2013. 75/2014, 13/2017 - odnvxu YC. 113/2017 u 95/2018 - avmenmuqHo mvnoqerbe),
3ilxoua o ivuemcxon cucmewv ("Cn. znacnux PC",5p. 54/2009,73/2010, 101/2010. 101/2011,
93/2012,62/2013,63/2013 - ucnp., 108/2013, 142/2014,68/2015 - dp. soxoH, 103/2015,99/2016,
113/2017,95/2018,31/2019,72/2019 u 149/20201 llocedHuw xonexmueHunr vzoeooou sa iueHa
npedvzeha v xo.,wruunruoi denamuocmu na mepumopuiu Penvdnuxe Cpiuie ("Cnvtrcfieruu

znacHux PC".6p. 27 od 18. uupmu 2015.36 od 13. anouna 2017 - Ane*c I, 5 od 19. iaHvaoa
2018 - Anexc II. 94 od 27. deuemdpa 2019 - Anexc III, 142 od 25. nooerudna 2020 - Aruexc IW,
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JKN " NAPKK{}{r CEPBKIC-
L"IAT"IAK

JKN ,,NAPKilHT CEPBTIC' L{AT]AK

5p. 1031-2t2020
,[aryu: 1 5122Q20 rop,
tlaqax

PENYENNKA CPEI/JA
cKynut4TAHA rPAIA L{Aq KA

I-pagcrorvr eehy

15, 12, MIIFHFd.TbEHO: 
I

_ rPAfi .i;I;?-
,fi?j}$?Yul-.ffi,?f_

I-lpegrvrer: JKll ,,IAPKI4Hf CEpBfC, L{RqAf
,[ocraaa llporparua nocnoBaFba 2OZ1 rognne

Ior.uroaanr,

Y nprnory AonHca AocraBrbauo Bau llporpan,t nocfloBaba aa 2021. ro4rHy - Ha olleHy n carflacHocr.

[lporparr/l nocnoBaH,a sa2021. roAhHy,qocraBrba ce HaKoH KoHcynral{niacacrpyqHoM cnyx6oM ynpaae
3a floKaflHt4 eKoHoMcKl4 pasaoj Crynulrnne rpaAa Haqxa

Cp,qavar-r no34paB,

HaqaR, 1 5. 1 2.2020 roArHe,

AilpeKrop
9a,rar

[lpunor:

-Flporparra nocnoBarua aa 2021. roAhHy,
-O4nyxa 3aAoopHor o46opa

a



JKII ..fIapxi.rHr cepBi4c"
Epoi: 1031 212020
30.1 1 . 2020.ro:ruue
LlaLraK

IIa ocsottv Ll-rlalta 45. Ol"l)'xe o y'cx,ral1uBarb)' roc-:roBarba JKfl ,.llaprcuHr cepn4c"
9aqax ca 3axouoiv o.ianuuv npe4y:ehulra (,.C:rynr6euu .tucr rpala r{a.rKa", 6p.2212016 ) u
qJIaHa 45. Cra'r'1'ra JI(II ,,IIapruHr cepBac" gaqax Hag:oputr o46op JKfl ,,flapxuHr cepnuc"rlaqax Ha ce.qHr4uu orpxaHoj AaHa 30.1 1 .2020.rorr.rHe AoHeo je c:re4ehy

o I n yK y

Ycraja ce Ilporpau floc!'IoBarba JasHor KoMyHanHor upe4y:eha ,,llapxrapr
cepBr..rc" r{aqax 3a nocJroBuy 2021.roAr.{Hy.

flporpalr ilocroBat+a Ii3 craBa l.oee o.q,ryxe nocraBHTH ocHoBalry - Cxynurrsug
rpala L{a.rra Ha olleHy H car,rracuocr.

Cacrasn[ Aeo oBe Oglyxe .lullu r{HTerpaJrHr.r rer(cr flporpalra noc:rosaria JKII
,.llapxuur cepBuc" t{a.{ax za 2021.roruHy.

Lla.iax. 30. I 1 .2020.fonnrie puor o46opa
uc" {a.IaK

'!a, xv-*'
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JKII ,.Ilapxuuz cepauc" Voqarc llpozpaa nocnoeatua sa 2}2l.zoduuy

Ha ocuony qnaHa 45. O4,ryrce o yurlallaearby nocJroBarra JKfl ..llaprnHr cepeuco'r{a.{ax ca

3aNouonr o jaeuula npe,1y:ehuir,ra ( ..C,ryx6eHl,r Jrr4cr rpaAa tlaqKa" 
" 

6p.2212016 ) tt q,rasa 45.

Craryra JKII ..llapr<l4Hr cepBHc" Ha.raK Ha ceAHHrIr{ o4pNauoj aaua 30. Hoeenr6pa 2020.roll*re

AoHeo je c,re4ehu

IIPOTPAM IIOCTOBAILA

JKN ,,IIAPKtr,IHT CEPBI4C" (TAqAK

3A 2021. rorurny

flocnoeuo: JKII ,,lfapt<uuz cepsuc" VartaK

Cedtnume: Ilapa JTasapa 5l, Vaqax

fetamruocm: 5221- ycxy:xcHe denamuocmu y KonHeHo.u caodpattajy

Mamuquu 6poj: 205IBB9B

III,IE: 1064265 3 I

Ocuuaaq: fpad Vaqax

V a q a x, 34. uoeemflap 2020.2od.



JKII ,,Irapxuuz cepeuc" Vaqax lrpozpau nocnoeatua so 202l.zoduuy

CAAPxtAJ

oAIyKA HAA3OPHO| OAEOPA

1. O[lUTi,I frOAAUr4

2. AHAJII43A nOCIIOBAIbA y 2020.fOAL1Ht4

3. UI,{JbEBI4 Vr.JIAHUPAHE AKTI4BHOCTT1 3,{ 2021. fOAI4Hy

4. IJIAHI4PAHI4 I43BOpt4 llpt{XoI.,AW [O3].IUI,IJE PACXOIA fto HAMEHAMA

5. nIIAHI{PAHr4 HAqt{H pACfTOAEnE AOET4TI4

6. |IJIAH 3APAAA l,I3AftOUJbABAtbA

7. KPEAr4]'HA 3AAyXEHOCT

8. UAHI,4PAHE HABABKE

f . ilrIAH I4HBECTI4UL{JA

10. KPr4TEPr4.ryMll34 KOpr.{UhErbE CPEACTABA 34 rIOCEEHE HAMEHE
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JKII ,,If apxuuz cepeuc " Vaqarc llpozpav noc.torsan a sa 202 I .zodutt)t

1. O[rrrTrI rroAAIII4

JaeHo KoMyHanHo npegy:ehe ..LlapxnHr cepBtr{c" t{a.{arc ocHoBaHo-ie Og.ilyrcoxa o ocHHBaFby JKtl
,.llaprnur cepBr.rc" t{aqax oa 15. geqeu6apa 2008. roarane (,.C,r. Jlracr rpa4a r{aqrca 6p.1212008 u
l5l20l3) r.r ynr.rcarro y AreHrlujH 3a npnBpeAHe perr4crpe noA 6pojenr 8A2711012009 tauaZ7. Mapra
2009.roar.rHe.Vcar:raruaBaH,e Og,ryxe o ocHuBarsy Cxyuuruua tpaAa rlaqrca r,rsepuru:ra je y
noeena6py 2016.rolr.*re 6p.:06-236116-1. flpaeuu no:roNaj r,r craryc npe4yseha je pery:rucaH
OcHueaqxr,rM aKToN{ n CraryroNr. OcHosHa AenarHocr npegyseha o,1peleHa je uru$pou 5221-
ycnylr(He AenarHocru y KonHeHoru cao6pahajy. ruro [oApa3yMeBa perynucarle craquoHapHor
cao6pahaja y rpaAy 9aury. flpe4ysehe Bprxrl u Han,rahyje ycnyre napKupalla MoropHrrx Bo3I{rra Ha

oTBOpeHr.n{ H 3aTBOpeHr.rM napKI{paJ.tHrIrTHr\{a, Kao r,{ ycnyfe oAHomeH'a HerrpaBllnHo napKHpaHHx H

HairyrxreHux MoropHr{x Bo3r.1.1a. Y uaA,reNHocrr4 npelyseha cy oApxaBarbe r{ o6erexaeaFbe
napKr.rpa,rr14uTa.

Mucuja

Mr.rcraja.lKfI ""flaprr4Hr cepBr4c" LIa.raK je 4a ce Ha Haj6o,ru HaqHH ypeAr4 o6,racr ilapKupalba
nyrHHLrKr4x Bo3r4,!a 14 perxu npo6,rel,r crarruoHapHor cao6pahaja y rpagy - Luro.je ocHoBHa AerarHocr
oeor jasnor npegy:eha. Ha ocHoBy cueo6yxearHr4x aHa;rr{3a o norpe6aua u uoryhuocrr4Ma
Kopr{cHr.{Ka ycnyra npe4y:eha, yor{eHo je aa y yxeM qeHrpy rpaAa ue,locrajy c,ro6ogHa Mecra 3a

napKhpalbe, 16or qera he ce y HapeAHoM [epnoAy parHTr{ Ha flpoHanallterby peuerba 3a orK:rarLarbe
ror npo6,renra.
Terr*a Aa ce craJ'tHo irnanpe!{e KBarurer y npyxa}by ycnyra, no3LITI,IBHo he ce ogpasv'tv Ha ao6pe
rloc.lroBHe pe3y-rrrare 14 Hr4Bo 3aroBoJbcrea rpafana, [rro qr.rHu npeAycnoB ycnexa, a oAroBopHcr
npeMa rrocraBr'beFrlr\{ 3aAarIHMa, yqHHHhe pea,ruuM ocrBapeme l,rncnje npegy:eha. CrpyuHocr,
aHa,.rl{Tr{rrHocr H cnpeMHocr 3a HHoBaur4.ie y nociroBarby r{HHe ilpeAy:ehe KoMnereHTHr.rM y
Hacrojamy Aa ce ycnocraBn caBpeMeHH pexr4rvr flapKupaH,a rr pemn npo6,renr crauxoHapHor
cao6pahaja Ha Haje$r.rrcacauju H 3a Kopr4cHr{Ke Hailr}rx ycnvra Hajnpuxear,rneuju HarrrrH.

Bu:nja

Bnsuja.lKft ..IlapruHr cepBr4c" Llaqax ce cacroju [r3 HeKonuKo KJr,yr{HHx ei]eMeHara:
TeNma sa yHanpelerbeM HHBoa ,vcnyre Ha Br.{rrrn cre[eH y3 trpr{\,reHy HoBHX rexuoloruja
( nrory'hr-rocr n:rahama nyreN,r rr,rarHux Kaprr4rla oAHocHo rryreM HailpeAHr.rx uo6u,rHnx
anruraquja Kao H Moryhuocr )'Bo)r(elba rraprr{Hr anlr.rxarlraja).

IlpourrlprleaFl,e aKrHBHocrH npeay:eha cxoAHo HaBeAeHHM AerarHocrr{Ma rrpeA,v3eha y
craryrv. [pBeHcrBeHo Ha oApxaBarly xop].r3oHTa-[He H BepruKanHe cr4rHanu3arlaje Ha

napKuH3HNIa H y rpaA)'cKnaAy ca Og,ryrou o o6as,'bar6y KoN,ryHa,'rHe Aeirarr{ocru y[paBJbarLa
jaaHuu napKHpanuilrrr.rMa (..C,r.Jlucr lpaAa gaura"6p. 1412018 )
floeehaH,e Kanaunrera 3a rrapKr4palt,e. r43rpaAruonr Jaeue rapaxe. Yceojeu je ,1era,,sau
yp6ar-lacrrllrKu tllaH..{eulap t{aqaK" oA crpaHe Crcynurrnue tpaAa r{a.rxa r{ Harre npeg.v:ehe

ie uaxou yceajama oBor IL'raHa:ajegHo ca rpaAoM r{aqxonr vapa1r4naypSaHncrnurcu npojercar
z npojexar rperanqenr{:aqlrje n ncrvhe ca unejur4M perrerbeu 6uru HHKopnoprpaH y HgejHr.r

npojexar rapaxe, roju he ce KopHCTHTH rrpH n3pa1t r.ilaBHor npojercra rapax(e a ncrr.r he
noKpeHy'ru H r.r3Bplirurri Hau ocHHBar{ fpag t{auar.
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HopuarunHo [paBHlr ocHoB o6ae,'barba loBepeHr{x rrocroBa y oKBupy Koil,r,vHaJrHux Ae.rrarHocru
JKil "flapnrrHr cepBr{c" r{auax je:

. 3axos o KoMyHanHHM AerarHocrr.{Ma (..C,r. r,racnuK PC", 6p. 88/201 1, 104/2016 u 9512018),

o 3aros o.iaennu upegy:ehurvra (,,C,r. rlacHHK PC", 6p. 1512016 n 88/19).

o 3arcoH o paqyHoBorcrBy (,, C,r.r,racHurc PC". 6p.6212013 u 30/2018)

o 3axon o ocHoBaMa 6e:6ersocrra ca6pahaja aa nvreBr.{Ma: (,,C,r. r,racHr.{K PC", 6p. 4112009,
fi l2A 10, 1 01 120 1 1, 32120 13, 5 5 l20l 4, 9 6 12015-,rpynr 3aKoH u 9 120 1 6).

. OA.rryKorvr o o6as,,t'arby KoMyHanHe AeirarHocru yfipaB,nama jaeHHM napKupanHrrrrHMa (,,C,r.IIucr
rpana tlaura"6p. 1412018 )

o 3axos o rpr.{BpeAHuM ApyurB}.rMa (..C,r.r:racnur PC.",3612011,9912011. 83/2014, 512015 n
44DA1 8, 95/201 8 H 91 12019),

o 3axos o 6yqercroM cr{creMy (,, C-u. f,racunx PC", 6p.54109,7312010. 10112010. 101/2011.
9312012. 6212013,6312013-ucnp, I08/2013, 14212014. 6812015 -Ap. 3aros. 103/15, 9912016,
1 I 3 I 20 17 .9 5 120 1 8,3 1 120 1 9, 7 2 120 1 9 u 1 49 I 20).

o 3axon o jaeHum ua6aercaN,ra (,,Cr.r:racuux PC" 6p. 12412012, 1412015. 6812015 u 9112019)

o 3axou o jaenoj ceojuur.r ( ,,C. f,racHurc PC" 6p.7212011, 88/2013, 105/2014.10412016- lp.:arcoH,
108/2016, 1 1 312017 u 9512018)

o Ype.qda o nocrynxv :a npu6an,,r,arse carracHocrn 3a HoBo 3anoulJrbaBaFbe H AoAarHo parf,Ho

aHraxoBaH,e KoA Koprdcuura jaeur{x cpeAcraea (o5jae,'reHa 1, 
rlgr. rnacHr.{Ky PC", 6p. 11312013.

2 1 I 20 I 4, 66 I 20 1 1,1 1 8 I 20 1 4. 22 I 20 1 5, 59 I 20 1 5, 621 20 19 u 5 0 I 2020 ).

. Ype,q6a o Har{HHy r.{ KoHTponrr o6pauyHa H ucniTare 3apa.rla y janHnu npely:ehr.rnra (.,C1. r,[acHrrK

PC",6poj 2712014),

. 3aros o paAy (,,Cr. f:racHr,rK PC", 6poj 2412005. 6112005. 5412009. 101/201 I ,3212013, 7 512014,

1312017- on,ryrca yC, 1 1312017 tr 9512018- ayreurr.ruuo ulrur,,nen,e),

o 3axos o Har{HHy ogpef m ean a Marcr4Ma,'rHor 6poja 3arrocJreHrax y jaeuol,r ceKTopy (,,C:r. r:racuurc

PC," 6p. 6812015, oa 04.08.2015.roa. u8112016- os-rryrca YC),

o 3axos o yrnpfusarLy MaKcHManHe 3apaAe y januolr ceKropy (,,C;r. r:racuux PCo' 9312012)

o Ko:rexu4BHr4 yroBop JKII..IlapxuHr cepBnc" t{aqax 6p. 06-152-2417-IlI oa 05.09.2017.roa

4
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o Anexc I Ko,reK'nreHor yroBopa JKfl ".flaprcnur cepBuc" r{aqaK ( fpancrco aehe 6p. 06-13/lll oa

01.02.201 S.roruHe

. Ype.q6a B:raAe o ypefneam.v eneiv{eHara roAr{rxrber flporpaMa rocJroBba 3a 2021. fograHy,

oAHocHo rporo,{,r4rxrber rrocr.roBaH,a 3a nepuoA 2021-2023.roAIlHe jaeHux npegy:eha 14 Apy.I4x

oS,lura opraHu3oBama xojr.r o6ae,rajy AenarHocr oA onIUTer L{Hrepeca ( Cn. f,racur.rrc PC 6poj

12412A20 14 cMepHl{ue 3a H3paAy roAr4ruFber nporpaMa rocnoBaHja sa 2A2l.roELruy oAHocHo

rporoAr4rxH,er [Ipor-panra roc,roBaH,a 3a rrepr4oA 2021-2023. roArlHe jaaHrzx npegl'seha H Apynlx

o6luxa opraHr{3oBama xoju o6au,'sajy Ae"rrarHocr o,r onIIITer 14l{repeca.

o AHerc IV lioce6Ho[ KoJ-ieKrHBHor yroBopa :a jaer'ra npegyaeha y KoMyHanuoj ,le,raruocrH Ha

repraropaju Peny6;mxe Cp6mje (Cr.r,racHur PC 6p. 14212020)

o @Hcra.rrua crparerraj a za 2021 . r. ca npojercuujaua 2022. u 2023. roAHHy

o Ko,rercrr4BHr.r yroBop JKfl <llapxuur cepBHc) tlaqax 6p 1030/2020 o;r 27.11.2020.rot.

{yropounu [r cpeArf,oporrHn rrJraH rroc,'roBHe crpareruje u pa:noja

YcsojeHn y roK.y 2017 . roluHe u oSyxearajy crparerrrKe npaBue pa:eoja u yuanpellema ceoje
ocHoBHe Ae.[aTHoCTLI.

OcnoeHlr ulr,rbeBr4 r.{ flpupr4oreru ce car,relaeajy (po3 yHa[pefeme para M opraunsaqnje
npeAyseha, npe cBela xpo: jauarse KaApoBCKr.{x Karraunrera Kao u yHanpeferba cucreMa
y[paBJ,barba r.r p,vxonofema. Texuhe ce 1,'eofemy craHAapAu3oBaHux npoqerypa r{ o3r{axa"

6a:a uorlaraxa. HHrerpanHnx raHSopvauuoHrrx cncrenaa. fl4C rexno:rorlrja 14 cracreMa
ayroMarcKr{x reHepHcama h3Beturaia. Hacraeuhe ce ycarnarxaBarLe crpareruje pa:eoja ca
npocropHoM ra yp6auHcrHqKHM nJ,raHoBHMa Kao ,r npey3r.{N{arbeM KoMnJrexca Mepa 3a

pemaBarbe npo6,rena craL(uoHapHor cao6pahaja y uenrpy rpaAa ca nuMilrr{pauuu rpajamelr
rapKlrpalba. ITpeeacxogHo nocJoBHr.r ilnaHoBr4 crparenrje u pa:eoja ce sacuunajy ua
H3rpar,rbr{ jaeHnx rapax(a. KaKo MoHTaxHr4x raKo }r .iegne 3r4AaHe rapaxe Ha :roxaqajn
3arBopeHor rrapKnHra (raKcn craHuua)" ca floc.rroBHuM npocropujaua u rouepqujairHflN,r
catrpxrajer,r" a cBe y cKnaAy ca crparerHjoru cao6pahaja y rpaAy 9a.rrcy. Y u:paara je
cpeAlLopolrHr{ [,'raH 3a [epr{oA oa 202 1.- 2023. roAHHe, xojra he rex(rrrrr Aa!,beM pa:eojy lr
MoAepHH3aquj r.r npegy:eha.



oPrAHr43ArIlrOHA CTpyKTypA - rrrEMA

OprauusaqrloHa crpyKTypa JKII "IlaprzHr cepBr4c" gauar je npr4Ka3aHa na c:regehoj rueMr4:

HAA3OPHT4 OAEOP

cHgrEmATlrt*urtr*

Yr-ryrpaurrla opraHl{3aqnja u cucreMarH3auuja paAHHX N,recra ypeb"vje ce llpaeulHr.lKoM.

Opranu npe4y:eha cy:

o HaAsopHr,r og6op - opraH HaA3opa (rp, ulaua:Blagnunp hvpunh Al{nnoNlr4paHu
eKoHoNlt4cra-npeAcelHurc. fipauxo Eojoezh AHnn. r.rHx. Niralru]{crBa -Lr,rraH r.r CrojaH Caeufr
Ar4nn npaBHun -t{lau)

o flr.rpexrop npegyseha - opraH nocnoBorcrBa je 3opau E,rarojeeuh Ar4nJ'r.r{H}K.
enexrporexHHKe nocraB,beH perxemem 6p. 06-54112-I o122.23 vr 26.03.2018.ro,Iuse

t{,raHoee Ha1:opuor oA6opa ilocraBJba ocHr4Baq ca MaHAaroM oI qerr.{pn roAHHe (6p. 06-
204117-1oA I n 2. leqeu6ap2017. rosane).
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2. AHAJIH3A IOCJIOBABA y 2020. rOArrHr4

Ilpoqerrenu Su:nurcn o6uu aKTrrBHocruy 2020'. ro4rrHrr

JKII "flapruHr cepBuc" r{a.{ax pac[onaxe ynurrHr.rM napKr4paJr]rruruMa Ha KJ6f{Hr4M
cao6pahajuurlaMa y rpaAy, 14 ABa 3arBopeHa rrapKr4panr4rrrra y uajyxelr ueHrpy rpaAa. Cncrerra
HarIJIare napKl4par6a opranl43oBan je nyrenr cMc nopyKa, rrpeKo KoHTponopa 14 Kacvpa npo4ajonr
HarrJrarHr.rx Kaprr4 ca o6es6efeHoM KoHTponoM o,4 crpaHe Ar4crreqepa r4 Koop,4prHaropa. ,{euo je
Ar4cnoqr4paH oA ceArrura - Ar4per(quje npe4yseha u sara:v ce y yJrplrlr4 C:rpaxranuha Eana 66, r4e ce
o,4Bo3e Herlponucuo napKr.{paHa Bo3r4na no Hanory Cao6pahajne uo:rnquje, Kolryualue uucnerquje
u Koruyualne uuluquje.

Tororra 2020.rogkrue o6e:reNesa cy cBa napKr4Hr Mecra rroA HarrJraroM xopr43oHTanHoM
cl{rHanl43auIajona, 6pojeM napKr4Hr Mecra, KparKr4M 6pojeu na rojra ce Iuuule cMc nopyra r4

nonpaBJbeHa BepruranHa clrtnarm:aqnj a.

YrynaH 6poj o6erexeur4x rapKuHr Mecra ro 3oHaMa 3a Hannary uaprurpama je:

1 soHa 278 naprcr.rHr Mecra

2 zolaa 365 napKHHr Mecra

3 soHa 284 rapKHHr Mecra

Yrcyuno 1013

flpuror: Ta6ena ynuqHux nilpKapofluruma ca 6paje*t Mecma sa ndpnupafte u soHowa

eKcrpa

30Ha

P.6. ,[oxauu.ia

I Y;rurra }(ynaua CrpaurrNrupa

2 Vrsua KyxeJ.r,era

3 Y,ruqa )Ke!.re3HxrrKa couujanno

4 Yluua XeJ're3HrrqKa flaprc

5 Vrirqa Kapafopgera

6 Ynuua (Dlrnnna @a.flunosuha

7 Y nvL\a Cna/rapcrca

86 flaprcrrHr Mecra

Epoj nap. 3oua

t7

35

34

40

26

38

146

eKcTpa

eKcrpa

eKcTpa

2

2

2

1
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8

9

10

Yruua

Vnuua

Y"quqa

Y,rr.rua

Y;rnua

Y,urqa

Y,ruqa

Y,.IIrqa

Yruua

Y;ruua

Y"luua

Yluua

Yrurta

Yluqa

Y,rnqa

Yluua

Y,rnua

. 
Tarccn craur{qa

Iocno4ap JosaHora

CuuIe.nuhera

Cnerosapa Maprcorlrha

O6uJruhesa 1

O6usrfiher,a2

{p [parnure Muruonuha

Eorlrheruhena

Xajayr Be.rnora

Epahe l.lruruuh

Pajuheea

Kpa.na Ilerpa I

Jarue Ilpoganosuha

Eare Janros[ha

I{apa {yurana

Xt. Ko.nonuja - Ifouna 2

Bece,runa Mnnunuha

YKYIIHO

70

103

93

43

26

116

59

10

t9

13

13

7t

t7

18

31

t9

50

1013

2

1

2

J

2

J

2

1

I

2

J

-)

_l

-)

-)

J

.,}

11

12

l3

14

l5

t6

17

18

t9

?o

21

22

23

24

Y ruy 2020. roAI{He Ha ocnoBy Ognyre o KoMyHanHoj AenarHocrr yrpaBJbarLa jannurra

napKI{panuIIITHMa nzje 6uro nporxr4pertra HanJrare napKr.rparsa. l{ope4,[oua 3ApaBJEa je o6e.nexeso
qeTr.rpu [apKr4Hf MecTa 3a oco6e ca iloce6Hr4M noTpeoaMa Kao v ABa napKr4Ht Mecra 3a KopHcHHKe
xr{THe [oMohI.,I. Ha repuropilJl/ltpallay 3oHr4paHoM Aeny HarrJrare napKr4parba o6eleNeuo je 4ra4ecr
ABa rrapKr4Hr MecTa 3a oco6e ca vt[BaJtu[t4TeroM. Jloraqraja oBr4x napKr4Hr MecTa je o4peleua y
AOTOBOpy Ca [peAcTaBHr4r_lr4Ma vcTt4x yApyxeBa.

Y roxy 2020. roAHHe rpeAFehe je oa YgpyNema napKr4panr4urra Cp6uje Kynr4rro 195
napKI,IHr (apaTa 3a oco6e ca vrHBanvIr4TeToM 14 r43Aano HcTr4M nr,Irlr4Ma 6ecnlauro. Ore rap're ce
Mory Kopr4c TLr'tv Ha Tepr4ropr4j r4 Peny6nure Cp6nj e.

Hau:ra'ra [apKflpalba y Z}Z}.roatauuje 6utao1ycraBJbeua HajaBHHM napKr4panr4rxrr4Ma rpaAa
r{a.rra y nepr4oAy oA 24. Mapra 2020. rotuHe Ha ocHoBy Hape.(6e fpa4cxor rrrra6a 3a BaHpeAHe

cr4ryarlr4je Ha repr4ropujulpaga gaqara Epoj: 06-4412020-I a Be3H cnpelraBarLa lurperba 3apa3He

6orecru COVID-l9 5o 4. waja 2020. roAr.rHe y crnaAy ca oAnyKoM fpa4cxor rrrra6a 3a BaHpeAHe

cnryaUr4je 6p.06-5012020-I, rrrro je yrzqano Ha ocrBaperbe nnaHr4paHor o6r{Ma ycnyra.
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@l4slaqxu o6uu 6poja I43rarfix Kapara Ha flapxr4parr.mrul4a rro 3oHaMa ypaf eH je ua ocuoey
crBapHor 6poja u:aarr4x Kapara y nepuoAy oa 01.01.2020. Ao 31.10.2020.roAr.rHe. VreplleuH
MeceqHlr [poceK je npojercroBaH Ha ABaHaecr x,receur4 y 2020.roauHrr. rrrro je npe4craBJr-beHo

ra6e,rapuo.

-Hanlara ycnyra rrapKuparLa Ha oflrulr4M napxl4pa[uturr4Ma nyreM CMC nopyKa 3a rrepr{oA
janyap-omolap 2020.ronnHe H rpoueHa Susuuxor o6una go xpaja 2020.roluue.

-Han,rara ycnyra napKI4paFLa Ha 3arBopeHr,rM napxr4pairr{rura [oA ayroMarcKoM HartJ.raroM 3a

nepnog jauyap-oxro6ap 2020.ro1. r{ npoueHa 4o rpaja 2020.rogrlue

- Han,nara yc.rrvra napKL{paFba rpe6-rpe6 KapruuoNr 14 Ko}rrponopcKe Kapre 3a nepr4on .ianyap-
orro6ap 2020.roauue H npoueHa 4o ripaja 2020.rolrlue

Ycryra napKaparba no 3oHaMa

Bpe4uocr
yCJ'Iyle IIO

3ATOLICTOM

cary

Epoj cuc
nopyrajaH
- oxro6ap.

2020.r.

Ilpoceuan 6poj
cMc nopyKa

iueceuuo jau-
omo6ap
2020.r.

flpoqeHa
6poja cmc
ropyKa Ao

xpaja2020.r.

1 2 J 4 5 6

1 3oHa E - upBeHa 6s 144.962 15.662 172.282
2 3osa I - xvra 50 t4s.274 16.142 177.551
-l 3osa II - 3eJ,IeHa 30 214.463 23.829 266.969
5 3osa III - rnaBa 19 zrc.202 23.356 256.913
6 3ona II r.r III -lnesHa Kapra 190 12.894 t.433 15.763

Vcn.v--ra napKr.rparba no 3ctHaMa

Bpeguocr'
ycryre ro
3anoqerox,I

CATV

Epoj rapara
janyap-
oxro6ap.
202A.r.

llpoce.ran 6poj
KapaTa

ueceunojau-
ox'r 2020.r.

llpoqeua
6poja Kapara

go rpaja
2020.r.

1 2 J 4 5 6
1 3oua I - xyra /nap.ca paunou/ 42 266.242 29.735 347.447
2 3osa II - 3e,.reHa /nap. raxn cr./ 30 58.224 6.469 74.659
a
J Kauraoua, ayro6ycra 80 t.419 179 1.902

Ycryra flapKapama rro 3oHaMa

Bpeguocr
Kapre rro

3ATIOqETOM

cary

6poj xapru
jaH-orr.
2020.r.

Ilpoceuau 6poj
KapaTa

ueceuno jan-
orro6ap
2020.r.

llpoqena
6poja Kapara

4o xpaja
2020.r.

1 2 J 4 5 6
1 3ona E - upBeHa 65 2.477 27s 3.025

I
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- Han,rara ycnyre 3aKyna rapKnHr Mecra 3a nepuoTl jau.r,ap-orro6ap 2020.ro.quHe. rrporleHa

ro xpaja 2020.roaerHe 14 r,'raH sa202l.ro4r.rHy

- Harrrara ycnyre peHr a 6ajr sa nepr4o.4 01.06. - 31.08.2020. roA.

Y onnupy JK|I <[1apr<LIHr cepBHC> 9aqax y capaABH ca Cnop'rcK[rNr ueHrpolr M:ra4ocr
roLIerKoM jyHa noueo je ca patrolr npojenar PEHT A BAJK ( tIA EAJK). I4:Hajnl,,t,nearbe 100
6nuun,ru o6ae,,ta,[o ce Ao 31.08.2020.roAilHe Ha ceAaM:roxauuja: 3arBopeH flapKHHr- r<o4 Taxcu
crauuqe.EyneBap Byxa Kapaunha. y,r lpanrue MuurosHha, A:rs,raryI,ruuua, Jby6uh rej. Sama fopma
Tpenva u C.U. N{;ra,qocr. V ra6e,rr.r je npnrca:ar-r 6poj caru u:uajM-rbuBaH,a 6nqnxla Kao H

t]lnuaucujcxil rrpuxoA.

Ta6e.qa: flpoqeHa Halrrare yc,,rlre raprlrpalba y 2020.ro1HHH Kao r.4 rrJ'raH 2a2021 .roA.

2 3ona I - xyra 50 1.890 210 2.310
J 3oua II - 3eneHa 30 4.164 463 s.093
4 3osa III - nJraBa 19 3.485 387 4.257
5 3oua II-III - AHeBHa Kapra 190 304 34 374

Ycnyra 3aryna napKr4Hr Mecra

Bpe4nocr
ycnyfe Ha

MeceqHoM

Hr4Boy

Epoj :axyua
jau-or:r.
2020.r.

flpoceuaH 6poj
3aK)ina

iueceuHo jaH-
onro6ap
2020.r.

flpoqena 6poja
3aKyna Ao

t<paja202l.r.

I 2 J 4 5 6
1 3osa I 1 i.380 75 92 100
2 3oua II ra III 6.015 264.5 ) L-) 352

Yc:ryra peHr a 6ajrc
Bpeguocr

ycnyfe ro caTy
Epoj caru

Ilpoceuan 6poj
caTI4 MeCeqHO

@uHaucujcrur
I1pr4xoA

1 2 aJ 4 5 6
1 JyH - aerycr 50,00 t2.368 4.123 515.333

Ycnyra rapKr,rpama 3oHaMa

Ihan cnrc

ropyKa 14

Kapara xojr.r je
npegenfen:a

2420.r.

Ilpoqena
ocrnaperra 6poj
cMc nopyKa r4

Kapara rojra ce

npe4nufa 4o
rcpaia2020.r.

fhau
6poja

KapaTa 3a

2021.ro9.

tr4H.{erc

4t3 tr4uAexc

514

I,lsAex

513

1 2 J 4 5 6 6

I 3osa E - rrpBeHa 217.745 172.282 225.955 79.12 131 15 103

2 3oua I - xt1,ra 260.598 tr77.551 247.836 68,13 139.59 q5
,J,

10
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I4sAercc rpoqerbeHr.{x cN,rc ropyxa H Kapara y onHocy Ha n,fraH rpehe ce ol 68.13 y upnoj soHra

ra Ao 98,75 y nproj soura Ha napKuparr.nrrruMa ca paMnoM. Pasror oBHx oAryrama je rpecraHar
paAa Harnare ycnyra napKr4pama ycneA naH4euuje KopoHa Br4pycoM.

ilo:firueHa oAcrynam,a y oAHocy Ha nnaHupaue o6unre cy ce AoroAtila y rpehoj 3oHH ycneA
npo[t{perl]a Han.Iare napKupa}La y y,TIHIIH Bece,rHsa Mn:uffiuha }r ocrBapeH je nugexc o1114,32.

Han,rara ycnyra nper[narHr.{x-MecerrHr{x Kapru y [epHoAy jauyap-oxro6ap2020.r., rporreHa Ao

xpaja2020.roA. rr rrJ.raH 3a 2021. ro4nuy

(Dltsn.rrH o6ur,r.

IIpern,rarHe-
MeceqHe Kapre y
2020. rol,tr':.u.
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I 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 t2 13 14
-npeTrrJraTHa KapTa npBa
30Ha BO3H,JTO CTaHapa

1.140 149 89 57 2 111 95 94 89 96 95 1074 1t73
-npeTnraTHa KapTa npyfa
3OHa BO3HTO CTaHalla

890 34 36 18 0 38 42 35 27 )/. 34 314 408

-nperfinarHa xapra rpeha
30Ha BO3UnO CTaHapa

630 JJ 24 25 1 36 48 58 J-) 35 50 4t3 45t
-rrpeTn,raTHa KapTa 3a

napKHHr ((TaKcu

cTaHHUa)
L380 49 53 34 1 6t 58 62 66 65 65 630 687

-rrpetn,qarHa xapra rpeha
30Ha

1.950 45 20 21 I 32 t9 25 30 25 25 297 324
-npeT[JraTHa KapTa lpyra
30Ha

2.tt} 81 58 34 0 48 58 43 45 45 59 s76 628
-npeTnlaTHa (apT'a 3a

Apvry H rpehv soHy 2.84s 9 11
a
J 0 12 t0 9 8 10 t1 101 110

-npeT[narHa KapTa npBa
3C)Ha

3.5 80 77 130 24 2 129 93 r4t 87 85 83 1 045 I14I
-npeT[raTHa Kapra 3a

IIpBY ,{ .qoyfv 3oHV
4.1 80 11 J J 0 t2 5 t2 5 11 1 81 88

11

J

3oua I -xvra/nap.ca
paunou/ 351.831 347.447 392.523

98,75
112,97 111,

4 3oHa Il - 3eneHa 301.605 26t.969 313.408 86.86 119.64 103

5

3oua II - 3eneHa /nap. raxu
q.l 83.30s 74.659 85.391

89,62
t14.37 r02,

6 3ona m - n:raBa 224.722 2s6.913 288.891 r14^32 112"45 128
7 KauruoHra, ayro6ycu 2.t64 t.902 2.382 88,06 125,24 1 10,

8 ,{uerua Kapra zaIIu III 3osy 16.033 15.763 18.916 98.32 120.00 1t7



-npeT[JraTHa KapTa 3a cBe
5.530 31 13 0 0 2A t2 10 10 10 13 r45 158

- roArrrnBa [perrJraTHa

KapTa BJracHuKa

rrocJroBHor rrpocTopa 3a

rpehy 3oHy

1.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 l6

* roAI{trIE a nperrJraTHa
KapTa B!'IacHIIKa fiJWt

3ar(ynua cTaHa,
nocJroBHor npocTopa 3a
trpBy 3oHy r{ 3aTBopeHrr
[apKrrHr y yflrru[
Crcaaapcrcoi

2.864 60 48 0 0 24 t2 0 0 0 0 176 192

IOAr{r[ILa rrpenJraTHa

KapTa BJracHrrKa

rrocJroBHor npocTopa 3a

Apyry 3oHy

1.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

roAr{rrrr6a nperrJraTHa

KapTa BJracHr{Ka

nocJroBHor npocTopa 3a

3aTBOpeHr{ IIapKrrHr
ttTancu c:rauuqafr

1.104 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 t4 l5

flon,rara ]a JaMeH] 3oHe 1.33s 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
flpern,rarxa Kapra 3a
perHCTpoBaHe TaKcHcTe 3.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OH:H.IKll o6nu npernrarHux-MeceqHr.rx Kapara ]-pabeH je Ha ocHoBy crBapHor spoja H3AarHx
Kapru oA 01.01.2020. Ao 31.l0.2020.roiluHe, H3paq)'Har je npoceuun N,recer{Hr4 dru:luuxu o6nu:a
2020. roluuy. i{a ocHoBy rora ypalleH je u rr'raH 3a 202l.roi1uuy.

Han,rara ycnyra orxHolxeFba Bo3una y nepnoAy janyap-oxroSap 2020.tol. H rrpoueHa ,1o xpaja
2020.rogr.ruy H rnaH za 2021 .ro4rluy.

Bpc'ra vcryre,/rreceu I II u IV VI vll VIII IX X
Yr<r'uau Spoj
HOUerLa IO

3 t. r 0.2020.r

flpoqeHa
ro rpaja
2020.ro:r

Il,rau:a
2021.

f0.uuH)'

Yr,la*ame eosu.ralo 800 n'
3.500.00 ,rlrlrapa

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 32

Vx,rarlar,rc so:tu-ra.ro 800 xr
ca rrocc6Hux noBplrlrrHa
1.000.00 .qHrrapa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

Vx,rarlas,e uo:ula or 801rr
,:o 1330 Kl- :1.000.00 JUHapa

9 6 2 0 5 7 26 t7 18 95 115 194

t2

JKII ,,IIaoTLtHZ ceqBuc" Vqqqx ffnoznau nocnoRdt$a za 2A2 I zoAuutt



l
.IKII ,,I{apxtuz cepauc" Vo,tctx llpozpail noc:to6aH.a sa 202].zodury)

Kouyna.;rHn nocJ'toBtl oAHolxerLa k qvBaba o/xHerr4x Bo3r4ra. cy y HHTepecy rpaAa gaqxa u
cyrpafaua. florpe6uu cy paAH oApxaBaH,a KoMyHanHor peAa t{ caMor cao6pahaja y rpaAy a yrxlry H

npeBeHTuBHo Ha HecaBecHe Bo3aqe. O4,ryrou o o6as,'baH,y KoMyHanHe AenarHocrr.r yrrpaBi'],ari,a
jaeuum napKl{parH[IrnMa JKll ..ftrapr]rHr cepBr.rc" gaqax Bprx]r ycnyry oABo]Kerba xaBap]rcaHor
Bo3r.rJra,lo l0 rcu.

Cnponegeue aKTuBHocrH 3a yHanpef er+,e fipoqeca [oclroBarta v o6;racru
KOpIIO paTuBHoI yII paB,r'L'aILa

[o6po KopnoparuBHo yrIpaB,'ba]Le AofipfiHoc14 orpxruBoM eKoHo\{cKoM pa:eojy raKo rxro:
- no6o,.suraBa rroc;roBHe pe3y,'rrare [peAy3eha 14 rlr.rxoey orteparr.rBHy e$urcacuocr,
- no6o-nuraBa nplrcrvrt Tpxt4txr]{N{a Kanurara,
- yiiramyje rpolxKoBe npeg,v:eha y cNrucny npn6aa,rama Kanr4rana fl noAr4)r(e BpeAHocr r4MoBuHe,

11

- AonpnHocu 6o,noj peri,vraquju ilpe.[y3eha.

Paseoj KopnoparHBHor vilpaBralba >1npe;lysehy JKfl ,.flapxnHr cepBr.rc" tlasaK rpe6a Aa otrorvhu:
- IlornyHnju u ,vcneruHr.rju ilpLIBpeAHI4 r{ rroc.lroBHrd nAeHrr4Ter npeAy3eha, noce6uo 6o,.re n

olroeopunje ropraurheli,e cpencraaa rojur'ra noclyje u yuanpellerte oSae,rbaFl,a AeJrarHocrr4 oA
of[rlTef uHTepeca,

Yr,'rarsa*e eo:lrr,ta oI 801rir
:o 1330 nr ca rroce6uur
rotsprxHHa 5.000"00 Jlrrrapii

10 10 9 0 2l 19 t7 26 l9 t9 150 183 264

Yx;ra*au,e eo:tu.ra ol 133.1

xr .qo 1900 xr 7.000.00
;lHtlapa

8 1 0 0 4 2 5 5 6 9 40 51 87

Yx"raname noslr,ra ort 1331
ttr.lo 1900 xr ca noceSrrur
rroBplr.rr.tHa 9.000,00 JuHapa

3 2 6 0 t2 13 t2 13 9 9 79 97 157

Yx"ramarlc eo3rr.ua o-r l90l
Kl 14 Burre 10.000.00 ,rlrlHrlprl

0 I 0 0 1 0 0 0 0 I 3 4 30

Yx,rasamc eo3ri.rra o,1 l90 l
t<r l.i Bllrre ca noceSrurx
noBprrrliHa I 3.000.00
,qHIJapa

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 32

C)Inorltersc \aBapHoiuror
Bo3r"rrl ro l0nrr 1.800.00

IuHapa
1 3 0 1 2 0 0 1 0 2 10 t2 35

I]t'Hit llo rcrl npexo l{) xrr
rrpcBo3a I 35.00,rrinaptr

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

I1o rc"v--uraj I .92 5.00 i{llHapa 4 5 0 6 18 t4 8 7 6 7t 87 t87

jleNapuna 5 00.00 :ruuapa 31 29 38 26 3l 20 29 37 44 J/ 322 391 600
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- jacuraje pa3rpaHi{r{erbe, d. rloAeny HaAnexHocru lr:uefy opraHa npegyseha r4 pa3rpaHr4rre}be

$ynrcquj e BJracHr.rrrrrBa oA rrocnonof ema j aeuor npe4yseha,
- jacnvqm u e$nxaurujr4 cr4creM oAHoca upe4yseha H rLeroBor ocHnBarra,
- nehy oAroBopHocr npeAy3eha sa saKoHr.{To rrocnoBame, noce6uo y xopaurherby }r pac[onararry

cpeAcrBlrMa Kao .(pxaBHI,IM Ka[HTaJroM y r4MoBr4HLr npegyseha, Hapoqr.{To y pacnoJrararLy
T4MOBHHOM BeJrr4Ke BpeAHOCTr4,

- yHarlpeferre o4roBopHocrl4 ocHr,rBalra y florneAy craBpa]ra ycnoBa 3a ycilerrHo rrociroBane
npe4yseha, 

,

no'rnyuaje o6aeemrasarbe ocHr4Baqa u januocu4 o rrocJroBarry upe4yseha,
- us6eranane cyro6a r4Hrepeca usuely oAroBopHux nr4ua y npe4ysehy,
- orryBarLe u ynehame ocHoBHor rauu.rala januor npe4yseha,
- aKTuBHttja ognoc npeAceAHI4Ka 14 qilaHoBa HaA3opHor o46opa r{ Ar4peKTopa y nornegy AoAarHor

crp) {Hor ycaBplraBau,a y o6"lracrr Koprroparr4BHor yrrpaBJbarla y upegysehy,

ffa6u ce ocrBapI4JII4 HanpeA HaBeAeHra H Apyrr4 snauajun {rrJbeBr4 Kop[oparuBHor yrpaBrsarra y JlI,
HeolxoAHo je y ocHranaqKoM aKTy .4ocneAHo npr4Meq4Tvt kr ypeliurt4 3aKoHcKa peruerba o [paBr,rMa,
o6asesaN,Ia I4 oAroBopHocTI4Ma OCHrrBaqa [peMa jannou npeAysehy n jaenor npe4y:eha npeMa
ocHrrBaqy, unaajyhy y BlrAy,4a ocHuBar{ HMa rrpeMa JTI puqaj rro ocHoBy KarrvraJra yHerot 3a rreroBo
ocHHBarLe u no ocHoBy BpIIIeIba Brracr]r. y o6lacru.(enaTHocTr4 on onrxret r4HTepeca, ar]/.LrTo Aa ce
jannorrr npegy:ehy onoryhu urro seha caMocrairHocr r4 oAroBopHocr y rrorneAy ynpaBJrarLa r.r

IIOCJIOBAIbA.

Y cr<na4y ca ogpe46aua 3axoua o 6yqercxoM crrcreMy (,,ClyN6eur4 rJracHr.rK PC", 6poj 54rc9,73/),0,
101/10, 101111,93112,621L3,6313,108113,142114,68115,103115 u99116); qJraHa 11. flpaeunnrara
o sajegHrauKl4M Kpureprajylrr,rrrra 14 craH.4apAuMa 3a ycnocraBJbar\e v $ynrqraonucarre cr4creMa
(punancrajcror ynpaBJbaruail KoHrpone y jarnou ceKTopy (,,Clyx6eru4 rJracHr.{K PC",6poj 99lll,
106113) JKII ,,Ilapxraur cepBnc" r{auar je 20l7.rol. y rornyHocrr4 ycnocraBrno cr4creM

$lrnancvjcror ynpaBJbarLa h KoHTpone. A4exsaraH crrcreM $uHalrcnjcxor yrpaBJl,alba rr KoHTrpone
o6es6efyje pa3yMHo yBepaBalf,e .qa he [ocraBJbeHr4 rlr4JbeBr4 6uru ocreapeHr4 Kpo3 rrocnoBarbe y
cKnaAy ca eaNehl4Na npotrl4clrMa, Aa je o6es6ef ena peanHocr r4 r4HTetpuTer SnHancujcrax raseeu.raja,
4o6po (pranaucrajcxo yrpaBJbalLe I{ 3alrrrr4ra cpencrara. Y ornnpy npojerc:ra AoHer je rins r4HrepHr4x
anara- llparu:urur o ManI4paILy nocnoBHr.rx [poqeca y KoMe cy 4e$unucalucBurrocJroBur4 npouecr4
y npe4y:ehy, llparuluur o Sznancujcxona yrpaBJrarLy 14 KoHTponr4 rojra ory rraareplrjy 4e$zHuure
Ha Hr4Boy npe4y:eha.
3a 51 vraurapaHll uocJIoBHI4 rrpoqec y oKBr,rpy o6aeJEarLa AenarHocra upe4yseha, ilprrnpeMJbeno je u

o4o6peno 48 nucannx rporleAypa sa o4u,rjarre vcrvtx.

3a ycnocraBJbarbe, oApxaBalbe r.r yuaupeleme cr.rcreMa $unancajcror yrrpaBJ.b arua bxoHTpone oAro-
BopaH je 4upex'rop llpe4yseha y crojcrBy pyKoBo.4r4oUa KopracHr4Ka jaeHrax cpeAcraBa. fiuperrcp
Ilpeayseha je 4eSuuucaH Kao HOCI4IAU CTPATELIIKIIX PI43I4KA.
Kao uocuralr oileparl4BH{x, pt43I,IKa Ha Hr4Boy rrocJroBHrrx [poqeca 4e$r,ruucaur{ cy pyKoBoAr4oqa
clyN6u, roje uuue cerMeHTI,IpaHe opraHr.r3arlr4oHe rlenr4He llpegyseha, KaKo je n ge$rzHr4caHo
ycnojenurra r,rHTgpHr4M aKTr4Ma y oKBr4py JKfI,,Ilapxzut cepBnc" 9aqar.

Kpajeu 2019.ro4. axypl4paH je cucreu @VK raxo uro je paAHa rp)'ra 3aAyxeHa 3a oAplr(aBabe Lr

pa:eoj chcreMa ycarnacnna Jlncry roc-rroBHux npoueca ca axrr.{BHocrhMa y oKBr.{py r{crnx,

14



JKII ,,flapxwuz cepeuc" Vaqarc llpozpa,v noc.,roearua sa 212l.zoduruy

aHaJtH3r.{pa,rra pu3[rKe y oKBHpy Aarrlx rrr4,'beBa no r.rAeHTH$raxonaur.ru nociloBHI4M npoqecr4Ma,
I43BpIXHna TeCTHpaIse VCI1OCTaBJ,'],eHr.rx KOH1'pOJ]Hr.lx aKTr4BHOCTr4 14 a]KypHpa:ra PerUCrap pr.r3]rKa y
cKnaAy ca HoBr4M Mepax,ra:a y6:iax<aearbe. orHocuo ceofeme pr43r,rKa r{a nplrxBar,'br4B HHBo.

3a202l.rognny je n:raHilpaHo a)Kvprpabe r.r yuc,ralluealbe cucreMa @YK y cKnaAy ca r43N,{eHaMa

3aKOHCKr.rX I]pOnnCa.

3.III{JbEBI{ r{ trIAHr,rPAHE AKTI4BHOCTII 34 202 1. rOAI4Hy

ltu;nenu

IJu,r ,.llapKllHr cepBHC" LIa.IaK je n'roaepHusatlfia ra yuanpellerse cao6pahajue Kyjrrype
[aprlIparba y rpaA)'. To no4pasyMeBa opraHu:aquj.v napxr4panr4[rra. H,Hxoeo ypeferse, BAAHo H

nponHCHo o6e,rexaear6e Beprr.{Ka.rHoM rd xopn3oHTa,.rHox,r crarHanr,r3auujonr. xaro 6n rpafaulr oey
onqr.rj1, ,vcny[e N{or,,]n Aa Kopr.{cre Ha uaj5o,'ru n uajnaalr.rrerHniN HaLrr,rH. IJu,'r JKfl ,.IlaprnHr
cepeuc" 1' 2021, roAi4Hl4 je yHanpeleme seh ycflocraBJrbeHor cHcrer\{a napKr.{pa}ba. a ro noApa3yMeBa
LIMIrreMeHrauujy pa3HHX rtporpaMcKr.rx anxuKarlr.r.ia ro.ie 6u o,raxrua,re vrorytruocrr n:rahama ycnyre
tlapxlrparba Kao H MoryhHocr,[aKrrrer ttpoHaxaxema c,ro6oEHor rtapKr{Hr Mecra.

JKII "flapKLIHr cepBHc" 9a.{aK je ocHoeauo ca ufi-ibenr ga ceojnNr paAoh,r y o6:racrn
craul4oHapHor cao6pahaja. gonpuHece ycnocraB,'bamy KoMyHanHor peAa y rpaAy gauny. Cne
aKrHBHocrr,r rr cBH rroc,'roBHr,i flore3n rcojn ce npe,lysHrvrajy cy y SyHrcurajn HanpeA 4e$nuncauux
uI,L'.beBa.

C o6srapov Ha TLIHaMHqaH pacr Spoja eo:r.rla. nojae,'syjy ce rpocropr4 14 3oHe y rpaAy KoA
xojux ce rpaxrba 3a IIapKL{Hr npocropo\,{ 1'6psar-ro noeehaea. raKo Aa npoueruyjeMo Aa 6n nocrojehe
Karlaunrere ynHqHHx napKl4pa"[Hura rpeSa:ro veehartl. Ha ocnoet' Tota l-pag t{auar 5u ce
npu6;ruNuo onrfiMarFIolvr 6pojy N,Iecra 3a rrapKr{pame ayronro6 ,zura ca vBeAeHoN,l Harr-rraroM - rojr.r :a
rpaA oBe BerrlqnHe u3Hocra MHHT4MvM oKo 1.500 nrecra. Moryhe je n nporuHperbe y ror},
2021 .ronurue cxoAHo Ogjlyui{ o o6an.ruamy KoMyHajrHe AerarHocrr.{ vttpaBJ'barsa jaeurlu
IIapK 14 pan HUIT tl lvl a.

4.[JIAHI4PAHI{ II3BOPI4 IPI4XOAA I,I IO3I{IIIIJB PACXOAA IIO HAMEHAMA

Ha ocnony ocrBapeHl4x pe3ynrara:a nepuo4 jaHyap-orrolap2020.roEVHe vrporleHe 3a nepr4oA
2020.roxuue (na ocuoey rIpBI4x Aecer Mecerlr4 r,r npoceqHor MeceqHor o6uua npojemouaHor 3a rleny
2A20.rolurty), ra:rpurena je npoqeHa ocrBaperba rrJraHa rpr4xoAa sa 202l.ro[r4ry, roja uoxasyje
cre4ehe:

o llpraxoA oA napKilpaJll4urra za 202l.rogr4Hy nnaHr4pa ce Ha ocHoBy rrporleHe peanu:aquje sa
2020.roauuy, npoIIrHpeILa HarIJIare y HoBlrM ynr{rlaMa cxoAHo 3axreBr{Ma rpafana a O4.uyrou
o o6asJEaILy KoMyHanHe AeJlarHocrr4 yrrpaBJsarra januuu napKr4pan[r]lrr4Ma.
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JKII ,,IlctpKtnp cepeuc" Vaqarc ilpozpcr.v noc;toqarrra so 202l.zodury)

. flpuxoA oA H3AaBaH,a noerauheHnx r4 MeceqHr{x Kapari.r 3a craHape. npaBHa u druauuxa :ruqa
[naHupaH je Ha rureoy n.rlaHrrpaHor Su:xuror o6raua :a 2020.ro4uH1,.

o flpnxoA oA oAHoueft,a HenpaBunHo napxHpaHux Bo3r{J-ra [xaHHpaH je ua urlsoy ocrBapeHor
rfu:r.ruxor o6unra r4 rrpr4xoAa :a 2020.rograuy.

. fIpHxoA oA 3aK.v[a H AHeBHT{x Kapara rrnaHr4paH je Ha ocuory ocrBapeHor rlpHxoAa 3a npBHX

Aecer Mecequ 2020.roause,roj a ie yeehan Ha ocHoBV npott-trlperba yn}rua, 3axreBa rpaf aua n
eeher aHraxoBaH,a 3a[oc.qeHHx Kao r4 uogepuu:aqr.rje corpraepa 3a CMC Hannary
napKr4parL,a.

flrau upolroruBHrrx aKTHBHocrr{

Toronr 202 L roauue JKfl ".flapxuur cepelrc" Qaqax fi,qa]rupa Hr{3 npoN{orr.{BHr{x aKrHBHocrH
y Llr4iby lBAaBarL,a cf:rajepa sa 6o-ne uH$oplrucarbe HarrJHx Kopr{cHr.{Ka 3a rrpaBr.{nHo xoplrurheme
HaLrHx )'cnyra, a Haporruro Be3aHux 3a paA ".t{A EAJK" cr,rcreN,ra.

llpouorueHe aKTr.rBHocr rI y cMr{cn-v" eKoHoML{qHor oAHocHo npaBrrxHof napKuparba, Harrirare
napKrapan a nyreM CMC nopyre u rpe6-rpe6 xaprnue. JKfl ."flapxuur cepBuc" 9aqar he norymaru
Aa oSaer.r caN{ocraJ'rHo, [peKo l,re1uja. a Ae:ruhe ce S:rajepu r.{ Ap,vrn eAyKaruBHH r,rarepr{a:ru.

Il.raHnpana cy cpeAcrBa 3a eAyxauujy c_vrpafaHa, npouoqujy AexarHocl4 npe4y:eha r.r

peKnaMy. 3a oey HaMeHy (dl,rajepu" pa3Ha o6asexlrerba, ue.quju, peKnaMHu naarepuja,r u c,rr.)

nnaHr4paHa cpelcrBa r43Hoce 340.000 Ar4Hapa, ilHcru r{3Hocu c,v y oxBr.rpy cpeAcrBa HaMeFrreH}rx 3a

peKnaN{y r.i nponaraHay y @raHaHcujcxo,v rnaHy. ,{eo cpegcraBa,vrporru4he ce ra H3paAy peKraMHor
uarepr,r jara xoiu he ce [poMorr4BHo Aer,'rHTrl Kopr4cHnurlMa ycjryra.

Kannama ..A-v'rorao6 n:r napx n paj o Ko!'r H Hv cau y e aj "

Vapyxen e napKrapannrura Cp6uje y3 noApruny MnuucrapcrBa 3arrrrrre xr.rBorHe cpeAuHe rr

flpurpegHe KoMope Cp6nje, 22. .iyua 2018.rortune y Hoeon Ca.qy je noxpeHvno KaMflaEy

,,AyTOMOEI4II |IAPKI4PAJ, OKOTIHHy CAr{yBA.I" ca un,r,eM roAr.{3ar+,a cBecrr4 .v jaeHocru o

vruuajy cao6pahaja Ha xnBorHy cpelrlH)' m suauaj iloACrHIlarba pa:eoja exo uo6u,luocrn KoA Hac.

IlpouoelrcaH je 6Hrlrrxr. Kao a,qrepHarraBa ayrouo6n,.rcxor\{ cao6pahajSr, uu.lou ce yuorpe6ont

cuarsyjy rylr(Be, uueo 6yxe 14 rrro je jom sax<nzje :arafema y yp6aur.rnr cpeAHI'IaN{a. YcneuraH crapr
KaNrrrarbe cy [oAp](anu rpeAcraBH]Irl]r ,roKanHr.ix caNroynpaBa H flapKHHr cepBnca. l-laroH Hoeor

Ca21a, KaMnaBa je ycneruHo npoMoBHCaHa y BeorpaTty, Hraury. [1aHuesy, C-v6ornqu, Kparyjeeqy,

lloNapeeuy. Y 2021. r-oAHr{H rpag t{auar u JKfl ..llapruur cepnnc" t{a.rarc 6uhe noivrahuH oee

KaN{rtart,e, xaxo 6u [poMoBncarr4 H r]oAcrarun rpafaHe Ha oApxHBe BI4AoBe caoSpahaja Kao mro cy

6Hunx,nHsaM, re[rarreF],e u ynolpe6a e.qeKTpo al'rono6u,ra u 6nqurc,ru. xoju cy eHeprercKH

e$uxacnuju. MaH,e :arallyjy xuBorHv cpe,xuHy r{ palr,HoHannuje xoprlcre pacnonoxhB npocrop. l/
ToM cN,rHc.{! Ao6po ocMt4[r-[,eHo yrrpaB,'ba]r,e napKr.rparleM Mo]Ke LoHerH B[.ru]ecrpyne 3.[,paBcreHe,

eKoHoMcKe u e Ko,[oIrIKe KopI{cTI4.
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JKil,,Ilapxuuz cep6trc" Vaqarc lfpozpa.M noc.toeama sa 2021.zoduuy

Ynpan,ran e plr3rrIIIrMa

Vnpae,'t,aru,e pr.r3r{ur.{\{a y jaanorvr ceKropy je :axoucna o6aee:a H Her.r3ocraBaH ereMeHr

.4o6por ynpaB-barr,a xoje rpe6a Ia npyxn pa3yMHo yBepaBarle Aa cy pr.{3r.ruH 3a nocrh3ame ur.{r.beBa

otpaHHLIeHL{ Ha IIpHXBaT,'bI,IB FIUBO

flpoqec yttpaBr,bama pH3HrlHMa rcojn vcnocraBJ'ba JKfl <fiapxHHr cepBuc> Haqax o6yxeara:

a) yrepf neaFbe rIHJbeBa; 5) lrgeurlr$nxonarse pr{3uxa; a) npoqeHy pr43r4Ka; r) pemaea}Le p}i3r{Ka;

4) npaherse ,.r H3BerulaBarbe o pu3rruilMa.

OcHosHr.{ nperycnoB 3a ynpaBJbaEe pr.{3r4rrr{Ma je noclojau,e rllr,'r,eBa. IJu,reara npegcran,najy

.jacrio ge$uHucarre oqeKuBaHe crparerxKe r.r o[eparr{BHe pe3ynrare rcoje flpegysehe )r(eilu Aa

ocrBapL{. Iloc"ras,'barbe rrrrJbeBa rroMaxe y rrnaHHparby 6yaylrr.rx aKrlrBHocru. yrapf rzearry

rpnopurera, edterrneHoj pacno4eirH pacnonoxr4Br.{x pecypca u npaheruy HarperKa y oAHocy Ha

rlocraBJ'beHe rru-rbeBe. Y eesta ca rraM. pa:nrarpajy ce pr{3},rqr.r H Bprxu yilpaBJ,ba*e pra:raurarua rcoju

Mory yruuarr4 Ha ocrBapeme yrepfeHux uxrteBa.

K,ryuHa $a:a y ynpaB,'bany pr43r4uuN4a je ugeHruQuKoBarbe prr3uxa. Oua no4pa3yMeBa

4e$uHucarse noreurlraia.irHr{x pra3uKa 3a crparerrrxe r{ oileparuBHe ur4,,beBe flpe4yseha 14 y3poK

pH3HKa. Kao u noreHqraja,rne nocneAhqe p143l.{Ka.

Pvrcono,lnoL{u opraHu3auuoHr.rx jelrasuua y' flpe,r5,:ehy, 3a rIH-rL,eBe us cnoje HaAre)KHocrr.r.

yrBpbyjy pn3lrKe y o6pacuur,ta :a yrapfr4BaFLe n nporieHy pu3r4Ka (O6pa:au Z-Mana noc.:to6t-tux

nporyeca v O(tpasatl oSaeuunattatua o plt3uKy ) u acre eBrrAeHrr4pajy y Pezucn?ap pLt3LtKa, xoju uuHe

cacraBHl4,qeo flpaerzJ,'IHHKa o (lr.taaucrajcKoNr ynpaB,'bamy rr KoHTponH u llpanu,ruHKa o Ma[r{paH,y
IIOC,'IOBHtIX tIpOUeCa.

tr{:neruranabe o pIr3rIIIHMa c[poBoAr.r ce jegHoiu roAr{mr6e. Kpo3 rollr4urbe
cl4creMy HHrepHe Sr.ruancujcrce KoHrpone. xoju ce Ha nponr{caHoM o6pacuy
MuHncrapcrny SrlHaucaja - I-{JX uajaarbe Ao 31.uapra rexyhe roAHHe ca cra}r,eM

leqelr6ap nperxoAHe ro,1uHe

Torou vcilocraBr'baFba cucreivra Sranaucnjc(or- y[paBJ'baH,a [r KoHTpone cauumeH je
pH3 u Ka r.r yc aoj e Ha Crparerrlj a yrpaBJ'balba prl 3Hur.{M a.

AHAII,I3A ITOCJ'IOBHOI- OKPY}I{EIbA

u:nemraje o

4OCfae,,'f,ajy

ua .qarr 31.

u Perucrap

JKII ,,flapxraHr cepnuc" r{aqax je jeglaHo npe4ysehe opraHr43oBaHo Ha repuropllju rpaAa
r{aqra sa o6aeJba}be KoMyHanHe AenarHocru HanJrare napKupatba Ha orBopeHHM 14 3arBopeHlrM
napKI4panHIrITI{Ma. fpa4 r{auar ce o4rlrxyje cHaxHr4M npoqecoM noeeharba MoropHrrx Bo3HJra rrrro
rasucxyje no:rpe6y .{a ce Benr4ra rraxma noKnoHrl upo6leuaT [rlr4 rraprtl4par+lay rpaAy.
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JKII ,,Ilapxuue cepeuc" Vaqax lfpozpaa nocnoeatua sa 272l.zoduq)

,{oca4auma plcKycrBa uona:yjy 4a :rpe6a o6pa:ru:rn naxmy Ha noeeharbe Ka[aqr,rrera
lrapKHpalba, yeoleEe HoBHx texuororuja u BLtcr4HH qene roja 6u 6uta y cKnaAy ca norpe6aua
Heolxo.qHr4M 3a peAoBHo o6aeJ6arLe AeJrarHocru.

. JKII ,,flapxzur cepBl4c" [naHr4pa olruMaJrHo xopuruheme paclonoxuBr{x pecypca. Texuhe
ce ucnymelLy qlrJbeBa Kao ruro cy cra6runocr rrocJroBalbav 3alocJreHocrr{, cr4typHocr npe4yseha,
oApxaBalbe HeoITxoAHor HI{Boa nr4KBr4AHocrv, 3aAoBoJsaBarle olrrrrux no'rpe6a n 4p.

IIIAH IIPI4XOAA 3A 2021.IOA}IHY: llocrosHl4 rpl{xoAr4 JKII "Ilapxraur cepBaca" r{auar cy
ocrBapeHl4 oA Hannare ycnyra npe4yseha (noje4ranauHe Kapre, nper[narHe Kapre,3aryrr, noce6Ha

AHeBHa Kapra, ,,rayK", o6e.rreNasarbe xopr43or{TaJrHe cr4rHanrrcarluje u Ap.) ra npuKa3aHr4 cy
ra6erapno.
yKyrrAH rrPtlxoA

0nuc
ILrau

2024r.

Ilpoqena

ocTBapeILa

2024.r.

IIrran

2021. r.

I{u4ercc

3/2

HnAerc

4t3

lluAemc

4/2

I 1 3 4 5 6 7

Ymyran

Ilpuxos (1-14)
78522.872 70.98s.04s 87.688.664 94,40 123,53 111,67

1 Ilpuxo4u o4

rrapKrrpad'rurrrTa
50.830.270 44.222.813 53.819.648 87,00 121.70 105,88

2 Ilpnxogu oA

npeTnJraTHHx

KapaTa

10.490.000 8.497.076 9.269.s87 81,00 109,09 88,37

3 Ilpraxogu oA

3aKyrra [.M.[r

TaKCrr Kap.

2.502.612 2.49t.504 2.712.733 99,56 108,88 108,40

4 Ilpuxogu oA

rpe6 rcapru
250.000 167.090 182.300 66,94 109,10 72,92

5 Ilplrxogu-

penra 6ajn
300.000 515.333 600.000 171,78 116,43 200,00

6 Ilpuxogu oA

rrayKa
t.999.990 2.554.229 4.813.146 128,21 187,70 240,66
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JKfI ,,Ilaprcuuz cepeuc" Va,aax lfpozpaxa nocnoeatua sa 2}2l.eoduuy

flprlxo4 npe.1y:eha y 202l.roAHHrr nnaHHpaH je y oAHocy Ha rpo[eHv ocrBaperba rpr4xoAa y

2020. ro,rr.rHI'{, a pe3ynrar je: npahema $u:uurcor o6uua. Han,,rare H ycnyra npe4y:etra, xao r,t paasoja

npe4y:eha u yeolema HoBI,Ix nogepHujr.rx rexHoJ.ronrja xao t{ HacraBKa HCror 5, 2021.ro/xHHH.

trpe,qy:ehe ycneA noeehaue ynorpe6e noce6ne xHeBHe Kapre H r{HTeH3HRHuje capagrbe ca

KoN,IyHanHoM L{HcneKl-ltajoNt, rcon1'HaJrr-roN,r l,rn,ruqujov xoja je 4o6u;ra seha oeraruhersa uoer4i\4

7 Ilpuxogu oA

yc!'ryra ApyfoM

IIpaBHOM rlruY

1s0.000 s0.000 100.000 200,00 66,67

8 Ilpuxo4ra oA

upeunje

ocurypalr,a

50.000 100.000 100.000 200,00 100.00 200,00

9 Ilpnxo4u oA

KAMATA

200.000 80.000 100.000 40,00 125,00 50,00

10 IIpuxo4u

noce6Hrax

AHCBHIIX

KapaTa

10.650.000 t2.t77.0a0 15.221.2s0 114.34 725,00 142,92

11 Ocra,rra

IIpr{xoArr
s0.000 20.000 50.000 40,00 250,00 100,00

t2 Ilpnxo4n oA

o6enexaearra

cao6pahajnnqa

200.000 80.000 620.000 40,00 775.00 310,00

13 Ilplrxo4ra oA

upogaje

ayrouo6u,ra

700.000 0 0 0 0 0

t4 Banpe4nu

IIpr{xoArr
150.000 20.000 100.000 IJ.JJ 500,00 86,67

)/KynHo 78.522.872 70.98s.04s 87.688.664 94,40 123,53 111,67
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3aKoHcKr4M nponacrrMa v caoipahajnorr,r nonuqnjou, Kao It

o6erexasamy xopr{3oHraJrHe cr4rHanr{3auaj e u cao6pahaj Hraqa,

uoryher flpomupema flocrroBa Ha

nnaHr4pa ce uoseharre rrpraxoAa.

IIJIAH PACXOAA 2020. IOIT4HE

1

Onuc
l{ras

2020. ro.c.

IIpoueHa
oc'rBapelLa

2020.r.

fl,raq
202 l.ror.

I4u.qexc

)/ z
Hu4erc

4t3
I4nAexc

t/1

I 2 J 1 5 6 7

vKyrrAH IIPI{XoA 78,522,872.00 70.985.045,00 87.688.664,00
90,40

123,53 1-11,67

I/Ky[Hr4 PACXOAT4 72,472,872.00 64.595.727,00 81.672.496,00
89,13 3.23,34 109,93

Epymo rupade a ocmanu nuwtu pacxodu 42,768,872.00 41.757.127,00 49.052.496,00
97 "63

1r1 ,47 1,14,69

Epyro :lapa,le 26,215.34.t.00 26.0 l 3.991 .00 3 0.600.000.00
qq r? 1.L7,63 1L6,73

!,onpnuoclr Ha reper nocJ'ro.qaBua '1.,195.932.00 1.33 r.455.00 5.091.900.00
96,34 L17,62 113,32

Tporuxosu HaKHara .t,'Iauoshr\ra HO 607.596.00 607.596.00 607.596.00
100,00 100,00 100,00

Tpou-rxosrl [peBo3a 1.300.000.00 1.000.0t)0"00 1.300.000.00
16,92 130,00 100,00

OrnperrrnHa 300.000.00 261.75 rJ"00 100.000"00
88,25 L51,08 133,33

Tpourroeu .qHeBHxua 100.000.00 3 5.000.00 100.000.00
3s,00 285,71 100,00

Tpourxoeu c,r. flvroBaH,a n clrerura.ia
cr,'l.nYT

5 0.0{)0.00 17.000"00 5 0.000.00
34,00 294,12 100,00

Jy6lrrapue HarpaAe 500.000.00 187.237.00 700.000.00
97,45 1.43,67 140,00

ColuaapHa nolroh lr .{pyra .qaBa}La 1.700.000.00 1.500.000.00 l.700.000.00
88,24 113,33 100,00

On,.laluucxa 3alpyra 7.500"000.00 7.500.000.00 8.500.000,00
100,00 113,33 113,33

Tporuxoeu uamepujana 1,779,000.00 1.600.000,00 2.120.000,00
89,94 1.29,38 116,35

Kanqe,ralrnjcxu uarepuj a,r H Kapre 980,000.00 890.000.00 1.000.000,00
90,82 t06,74 96,94

Tpom.n,rarepnja,ua u 6oje :a o6eJreNaearLe 199,000.00 ,190.000.00 500.000,00
98,20 102,04 L00,20

!'rpomax rrrarepuja,r 3a par lr o.lpx(aBaH,e
OCHOBHHX CPC,IICTPABA

3{)0"000.00 220.000.00 620.000.00
13,33 281",82 206,67

Tpoutxoou zopuna a eruepzuje 2,005,000.00 950.000,00 1.350.000"00
47,38 1.42,3"L 67,33

Tpourxoeu erexrpu.eueprnje 690.000.00 150.000.00 5 50.000.00
65,22 L22,22 79,71,
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.IKII ,,IIapKuHz cepsuc" qa,aax llpozpatt nocitosarba sa 202l.zoduH),

Tpourroeu rpejama 320.000.00 r00.000.00
0,00 31,2s

I-opuno 995.000.00 500.000,00 700.000.00
s0,2s 140,00 70,35

Tpowxoeu npouwodaux ycilyza 5,400,000.00 3.785.000,00 6.125.000,00
70,09 16I,82 L1.3,43

IITT rpou xo B [1-rotrrrrr'b Ke 200_000.00 150.000.00 210.000.00
75,00 140,00 105,00

IITT rpotxKoBr4 - uo6. n rf nx.
rele6.yc,ryre 480,000.00 450.000.00 500.000-00

93,7s 1LL,1.1 LOA,L7

Tpourosu o.{p;'r(aBa*e Cnc u
aclIMeTpuqHH npHcTvtl

490.000.00 300.000.00 300.000"00
61,,22 100,00 61,22

TporuNoeu HHTepHera r50.000.00 75.000.00 100.000,00
50,00 12? 22 66,57

Onpema 3arunrre. yun$opr,le (XT3) 190.000.00 490.000.00 500.000.00
100,00 L02,04 102,04

O.upxaaair,e onpeMe. ocHoBHrrx cpeAcraBa 310.000.00 300.000.00 325.000.00
96,77 108,33 104,84

O.upxaname paqyHapcxe H Br.rreo olpeMe 280.000.00 250.000"00 280.000.00
89,29 1"t2,00 100,00

Olpxaearse o[pe]\,re Ha rrapx. , xyhnua n
paMnl.r 300.000.00 220.000.00 450.000.00

73,33 204,55 150,00

O.[pNaaame reperHux. n]THrlr{KHx 14 Ap.
Bo3}{"rla H aTecT II43a,tiA[e

500,000.00 150.000.00 300.000.00
30,00 200,00 60,00

Ogpxanaile naprrpanHUra-rpalee. pag.
H r{3r\reu. xyh. H onpenre peura 6ajxa

250.000.00 100.000.00 l 00.000.00 40,00 100,00 40,00

O4pxaear+,e xopn3oHTari{e
CUraarf n:aqUje 200"000.00 100.000.00 r 00.000.00

s0,00 100,00 50,00

Olpxasarue BeprlJKanHe curua,ru:aurlje 200.000.00 200.000.00 200.000.00
100,00 100,00 100,00

Oapxaeame onrr{qKux Be3a 300.000.00 250.000"00 3 00.000.00
83,33 120,00 100,00

OlpN. ri agan'rarlnja 3rpa,Ie 100"000.00 100.000.00 250.000.00
25,00 250,00 62,50

Onpxaeau,e 6nuux:ru 150.000.00 150.000.00 100.000.00
100,00 66,67 66,67

Tporuroerr pexnaN{e 340.000.00 310.000.00 340.000,00
1-00,00 L00,00 100,00

Tporuar< perncrpaun je Bo3ur.ra 6(),000.00 10.000,00 20.000.00
L6,57 200,00 33,33

Tpourar 3aKyna onpeilre 1.5 00.000.00

Ocra,rrl rpornKoBn nporr3BoIHllx ycnyra 100.000.00 50.000.00
0,00 50,00

Tpourxoan ycnyra 3a[rri.rre Ha pa.[y 150"000.00 r 20.000.00 150.000.00
80,00 L25,00 100,00

Tpourxosa KoMyHrLnHr.ix ycny ra 50.000.00 30.000,00 50.000.00
60,00 L66,67 100,00

Atwopmusaquia 6,000,000.00 4.000.000.00 5.000.000,00
66,67 12s,00 83,33

H e"wam epuj atHa mp o ulwo 6 u 10,370,000.00 8.503.600,00 13.175.000,00
82,00 154,93 127,05
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JKIf ,,Ilaprcuaz cepeuc" Vaqax lfpozpaa nocnoeatua za 272l.zodun))

Crpyuua rrHreparypa 200.000.00 150.000"00 200.000.00
75,00 133,33 100,00

CT pyvuo ycaBpmaBame H ceMrrHapu 140.000.00 50.000.00 140.000.00
11,36 880,00 100,00

Tpouri<oeu ochryparLa 3 5 0.000.00 3 50.000.00 150.000"00
r.00,00 1,28,57 t28,57

t{raHapHHa 120.000.00 r 00.000.00 120.000.00
83,33 120,00 100,00

Tpourxoeu n,.iarHor npoMera 180,000.00 160.000.00 200.000.00
88,89 L25,00 Llt,L1"

Tponrar< peupeserrraquje 125.000.00 125.000.00 12,i.000.00
100,00 r.00,00 100,00

Tpomax AaHa- c-rraBe npe4y:eha 60.000.00 3 3.600.00 60.000.00
56,00 178,57 100,00

Tporuar eKo KaM[aH,e 100.000.00 100.000.00
0,00 100,00

Tporuxoru (DTO 2,000"000.00 1.600.000.00 2.200.000.00
80,00 137,50 110,00

Tpoiu.yc,ryra oApx.cN,rc rreHTpa ca

MOAyIONT 3A HannaTy U KoHrpony
napKlrpaFta

2.300,000.00 2.i 00.000.00 3.000.000.00 100,00 130,43 130,43

Tpourxoen ycnyra oneparepa (Te,rercolr.
Te,reuop ra Bnn)

2.000.000.00 1.800.000.00 2.10r1.000.00 90,00 133,33 120,00

Tpour. peeu:opcrxx il rp. $uuau.xoHc.
yc"ryfa 200.000.00 100.000.00 250.000,00

s0,00 250,00 125,00

Tpourh aABoKarcKrrx ycryra 450"000.00 .140.000.00 500.000.00
97,78 1,L3,64 11,1,1,1

Tpouxoru ogpxaBarsa KlLr.rroBorcrBeHor
co$reepa

300"000.00 200.000.00 300.000.00
66,67 150,00 100,00

Tpour.o.r.pxaeama co$rrepa 3a

a y"TO M aTC KY H afli-IaTY
300.000.00 250.000.00 300.000.00

83,33 120,00 100,00

Tpoumonn Ycnyra rIeHTpa 3a rrorpomaqe 100"000.00 100.000.00 120.000.00
100,00 120,00 120,00

Tporrrxoex yp6aH., reoA. ycnyra L1
150.000.00 650.000.00

0,00 433,33

Tpourxoeu MoHr.rroplrHl'a 200.000.00 200.000"00
0,00 1"00,00

Tpourxoeu (DYK 150.000.0{_) 150.000"00
0,00 100,00

Ocra,ru He urarep uj a,rHrr rporxKoBr.i 6"+5.000.00 745.000.00 1 .11 0.000"00
115,50 1,89,26 218,60

@lurancujcrcrr pacxoAa 200,000.00 100.000,00 600.000,00
s0,00 600,00 300,00

Ocrarra pacxoArr 3,400,000.00 3.400.000,00 3.600.000,00
100,00 105,88 105,88

I4zrarr1r 3a xyMaH. crropr. Ky,.irp. rl 3ApaB.

HaM.r{ Ap.
50.000.00 50.000,00

0,00 100,00

Oc:ranu He[oMeHyra pacxoAr{ 500.000.00 500.000.00 600.000^00
100,00 120,00 120,00
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JRII ,,Ilaprcuuz cepeuc" Vaqax llpozparw nocnoeatua sa 202l.zoduu))

vKvrrAH nPrrxoA 78.522.872,00 70.985.045,00 87.688.664,00
90,40

123,s3 t1.L,67

vKvfrHrr PACXOAI4 72.472.872,00 64.595.727,00 8t.672.496,00
89,13 L26,44 t12,69

vKvtrHA AoEr,rT 6.050.000,00 6.389.318,00 6.016.168,00
105,61

94,1,6 99,44

PacnoAe,ra rpoqerLeHe go6u'ru sa 2020.roanuy he ce Bprur.rrr4 y cJraAy ca aKToM o 6yuery
jegr.rHriue loKa:rHe caN{oynpaBe u Ha ocHoBy Apyr-r4x flponHca rcojr.r per,v,ru[y oBy o6,uacr.

llporpau rocroBarba za 2021. rogr.ruy ge$HHr.rcaH je y cxrraay ca ocHoBHHN,r ur4JbeBnMa

eKoHoMCKe rrolr4Tr,rKe, ailw u ca Hyx(Hr,rM o6aeegaN{a u norpe6aua npegyseha.

Cer4 n,'raHupaHr4 pacxo nn y 2()21 . ro4nHr,r, ocreaplreahe ce no norpe6u, Ao rrnaHr.{paHor

ti3Hoca. a y cKna.q.v ca ocrBapeHnu o6xntolt ycn.Yra H pe3y,rtraru\,Ia pala.
Vxynun npnxona y 2021. roguun n,raHr4paHn cy Ha Hr.rBoy 2020. ro,tuse a y rperxoaHoj 2020.
roAuHH pacxoAll pearrr3oBaHr..r tlo npoqeHr4 oKo 90.40% oA nJ'raHa ruro je pe3yxrl4pano r]o3],I'I'HBHL{N,I

nocJoBarbeu. ll,raHripaHu pacxoArr za202l.ro21uHy cy yaehauu y cK.iraAy ca noaeharbeM npHxoAa L{

rL,flxoB r{HAeKc r.r3Hocra 112.69 oh.Yrcynuu ocrBapeHu pacxoA za2020. roAr.{Hy.v oAHocy Ha flnaHr.{paH

:a 2020.roariHy je 89.13%. TpoLurcosu 6pylo 3apaAa H ocraJru JTHLTHH pacxoAr.r o6yxnarajy rporxKoBe
6pyro 3apaAa r{ r,oilpr{Hoca, rpourKoBe HaKHaAa q.rraHoBH\{a Ha;1:opuor o,16opa. rporxKoBe npeBo3a"

or[peMHnHe" TporxKoBe Ar{eBHr.{qa n c,rvxr6eHux rrvroBa}La, cor'ruAapHy nolroh, jy6urrapue HarpaAe,

conurapHe nouohu Lr lpyra AaBarL,a. Tporuxoau HaKHa.qa qJ'raHoBr.{Ma Hatr:opHor o16opa ucn,rahyjy
ce y cxnaAy ca oApeA6aua q,r. 5 u 6. O4:ryxe o HaKHaAu 3a par y HaA:opHon og6opy jaanor
npegl':eha (C,'r. ,Iucr rpaAa 9aqxa> 6p.2512017 ).

J1,6rlnapue HarpaAe rrpeN,ra KorexrusnoM yroBopy ficnnarxhe ce sa 10 ro4nHa paga
3arocJ,IeHHMa roju unrrajy KoHrr4Hyl.rrer y paA)' r.r ro: EojaHa Muhesuh, MapHjaHa Kyre,rr,rh"Mapuja
.Ioeoeutr, O6pagoentr Mn,rorau, Mapronuh Konu,nrca, HeuaA .losaHosr.rh u Pa.qnuna Po,'besrah.

Bwcuua HarpaAe lr3Hocr.{-ieaHy rrpocerrHy 3apaAy no 3anocreHorvr paAHHKy y npegy:eh1'.

Auerccou I Ko:rerrneHor yroBopa JKfl ,,flapxuur cepBuc" t{aqax y qnaHy f . i4sNaeFbeH je u:raH

102.a Ko:reKrr4BHor yroBopa JKfl ".flaprcr.rHr cepBHc" HaqaK ( C:r. Jh.rcr fpaga gaqra 6p.15/2018 )
TaKo mlo je nponncaHa o6aeesa 3a locnoAaBrla Aa nnaHupa r.r 3arrocreHoN,r HCrl.[arH conr4AapHy
noltoh. paan y5"na)KaBaH,a r{efloBoJ.r,Hor nrarepujarHor no,,-roxaja, no4 ycnoBoM Aa 3a ro r4Ma

o6e:Sefena r[auaHcrajcrca cpeAcrBa, a BL4cr4Ha co"lr.rAapHe nouohn rro 3arrocJ.reHoil,r Ha rolmrrr]LeM
Hr4Boy r,r3Hocr{,11.800,00 Ar,rHapa. 6e: nope:a ,J Aonpr4Hoca.

Tpomxoen nrarepaja,ra o6yxearajy rporrrKoBe KaHue"rapxjutor r,ra'repwjam.TporuKoBe r43pare Kapara
I{ ponHn 3a Ha[xary ycnyfa napKr4paH,a, TporuKoBe rrorporr]Hor uarepujana 3a oAp]KaBaBe 14

pe3epBHe AeroBe. TporxKoBe 6oje:a oApxaBarbe cHrHaxH3auuje ri ocra,ror nrarepuja,ra.

Tpourroen roprBa n euepruje o6yxearajl, rporrKoBe eJrexrpHqHe eueprr.rje r.r rpejarba y
gupercqujra npetry':eha, ryhurla Fra rrapKnpalr4rrrrHN{a, npocroprajaMa Aenoa n rporxKoBe ropaBa 3a

rlayK Bo3r4-rro, TeperHa u nyrHr.rr{Ka Bo3r.lra. TpaKTop, ruatuHHy 3A o6e"rrexaearLe H Apyra
TpaHcnnoprHa cpenc'rBa 14 onpeN{)...
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Tpomxoen npoH3BoAHHx ycnyra y 2020. loAr4HH cy HManr4 r.rHAeKc ocrBapema o.q 70,09 n
o6yxearajy:

- IITT rpolxKoBe (rporuxoee ilo[luJ'brrr, re,rer]oucxr4x parryHa, rporxKoBe acHMerpfirrHor rrpucryna
r.r KoMvHr{Kau[je oApxaBan,a Harota 3a paA CMC Han:rare)

- rpotuKoBe oApxaBaBa ocHoBHr4x cpeAcTaBa. paqyHapcKe v Br.{ileo orpeMe, TpaHc[oprHr.rx
cpeAcraBa, flapxupanrrtrrra, Aerroa. peHTa 6ajra, BeprnKarHe H xopr43oHTa.]lHe curua,ru:aquje,
ttonpaBKH rcyhuqa, aAanraqu-ie, oApxaBarba o[Tt4LrKr4x Be3a 14 ocraJro.

- TporxKoBe peKnaMe u npo[araHAe,

-TporrKoBH XT3 OIIpeMe,

- TporuroBe perucrpaquje nyrHr.rr{Kr.{x H reperHr4x Bo3HJra,

- TpotxKoBLl [poI{3BoJHr.1K ycnyra ( rpouxouu KoN{yHarHr.lx ycn)'ra, Tpolxt(oBtr ycnyra 3aurrtre Ha
paAy H ocraJrHx flpor.l3BoAHr.rx yc,ryra)

- TpOIUKOBI'I 3aKyIIa OnpeMe [peACTaBJ'ba O[epaTHHH r'tl43HHl- 3a BO3I4iIa,,OKO COKO,IOBO" Ca CI4CTeMOM

eneKrpoHcKe KoHTpone u n:rahama rrapKnpaH,a.

H enlarepraj ar H H TporxKoBr{

-TpotxKoBn ocfiryparba, crpyrrHe nr4TepaType, [iraTHor [po\,{eTa. qnaHapLlHa, ceMr{Hapa u cTpyrrHof
ycaBptxaBaH,a H perpe3eHTaqflje cy finaHupaH]r Ha Hr.rBoy rrnaHa sa 2020.rolr4lt/ a y crnaAy ca

cMepHuuar\{a 3a H3paAy flporparvra rocr'roBa}ba sa 2021 .roguHy.

HetrareprajanHl'I TpoIxKoBH y 2A21. roSuHr{ y oAHocy Ha 2020. roynHy cy nnaHr4paHu Ha ocHoBy

rpolleHe rpoutKoBa y 2020.rorxutu A IiHXoB HHAeKc r43Hocr{ 154,93 u o6yxearajy rporrrKoBe ycJryra

oApxaBarba cMc IleHrpa ca MoAyJroN{ 3a Hanrary r.r KoHTpony napxr.rpa}ra (3.000.000,00).H nlo6n,ruuu
oreparepHMa ( nmc, Br.{rr" reireHop 2.400.000,00 ), $u:u.rrco rexHurrKo o6e:6eferse ( 2.200,000,00).

rpotxKoBu oApxaBarba coSreepa ( xmnroaoAcrBo. cMc. 3a:rBopeHH napKI4H3u 600.000,00 ),
MoHliropr{Hr 3a BLIAeo HaA3op ( 200.000,00 ). rpourxoBn aABoKarcKr4x vcnyra ( 500.000"00 ).
rpotxKoBH penu:rzje u $auaucrzjcxrrx ycnyra ( 250.000,00), rpomxoBu ycnyra Ileurpa 3a 3aurlrry
rrorpouaqa (120.000), rporxKoBr.r yp6aur.rcruqxo reoAercKrlx ycnyra (150.000.00 ), ocrarr.{

uenarepuja,run rpotxKoBlr 1.410.000.00 ( TporlJKoBlr: SaHxapcxnx ycn)'ra" ;rpefersa cajra,
3ApaBcrBeHe ycnyre, cyAcKe I{ aAM14HHcrparuBHe raKce, areuqnja AIIP.o.r[raBaEa Kaprr4ua Bo3aqa

u raxorpa$a, nporusuje npogaje rpe6-rpe6 Kaprnua, jaenra rue.4rzjcxlr cepeuc...), rporxKoBa @YK-a
( 150.000,00 )
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UEHE vCJrvrA

flpuueHa eaxeher ueHoBHr{Ka je oa 01.04.2017.roAaue Ha ocHoBy oA,ryre 6p.8212 ox

17.0l.20l7.rolrlse ra O4:ryne o o6as,rarsy KoMyHanHe Aer'rarr{ocru ynpaB,.ba}ba jaeHr.rl,r

rrapKupan H urrir\{ a (.,C,,r.JI ncr rpaAa ga.r xa"6p. 1 4 I 20 I 8 )

p.6. Onnc

IJeHa

ycnyfe

6es

II[B-a

IJena

yc-ryfe

ca

fI[B-ou

I {enonriur ycnyra [apKuparra Ha craJrHr4M [apKr4panr4rrrrrrM a

1

3oHa emcrpa

Kapra :a [apKr.{pa}be nyrHirarKilx rr r<ov6u Bo3nra 3a 3a[oqerr-r uac (ao:no.,'teuo

Bpe\{e napKHparra.ie J 20 uuHyla)

54,17 65,00

2,
3oua npea

Kapra:a napKupalbe nyrHtlr{Knx n nopr6n Bo3ura 3a 3arrorrera qac
41.67 50,00

J.
3ona gpyra

Kapra :a napKirparbe fiyrH]rqxux r xor,r6u Bo3r.rra 3a 3afioqeru qac
25,00 30,00

4.
3oua rpeha

Kapra :a flapKrJpame flyrHl.rqKHx u r<ou6u Bo3HJla 3a 3ailoqeril qac
15,83 19,00

5.

3arnopeuu rraprcr{Hr y vnl,lurr (ircaaapcxoj

Kapra :a napKr.rparbe rr),rrHr4rrKux u xov6u Bo3lrr'ra 3a 3aroqerri qac
35,00 42,00

6.

Ilpra :oua, Apyra 3oHa, rpeha soua rr 3arBopeHrr rraprnur y yJrrrqu

Cra4apcmoj

Kapra :a napxliparbe KaN,rr4oHa 3a 3anoqerH qac

66,67 80,00

7.
3arropeuu napRfi Hr- "Tarccn craHl,rua tt

Kapra sa napxllpa*e nyrHrirrK[Ix r.r ron6u Bo3u,[a 3a 3anoqer].r qac
25,00 30,00

8. .{neena Kapra Apyra n rpeha rona 158,33 190,00
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Kapra :a napxuparte nyrH[qKnx u xoiu6n Bo3]ira 3a 3anoqer], rlac

9.

floce6ua rHeBHa napKlrHr- r(apra

3a Kop]lcHHKe rcoju nocrynajy cynponro o.lpe.l6ar,ra q,rana 19. cras2. raqxe l-5. n
7. Oruryte o oSae,namy KoMyHa!'iHe AenarHocrl4 l npae,tarsa jasr-l.mr

nap KHpanrrurTH N.ra

1.000,00 1.200,00

10.

Meceqna fiperrJrarHa Kapra [yrHrrrrKr{x u rcou6u Bo3[r!.ra 3a rrpBy 3oHy rr

3arBopenrr rraprcr{Hr y yJrr{qu Cxagapcrcoj

KapT a sa napKrrparre [yrHr{rrKrrx n xou6u Bo3r4Jra

2.983^33 3.580,00

11

Mece.ura npe[Jrarua Kapra nyrHrrrrrcrrx u rorr6u Bo3nJra 3a Apyry 3ony

Kap'ra sa flapKrrparbe nyrur4rrKlrx lr roru6z Bo3r{Jra

1.758.33 2.110,00

12.
-Nlecequa npenJrarHa Kapra nvrHnqKrrx u rolr6u Bo3rlira ra rpehy :onv

Kapra aa napKupame nyrHurrKax tr ronl6n Bo3una
1.625,00 1.950,00

13.

Mece.rna [perrJrarua Kapra rryrnrrqrcr{x rr rotrdu Bo3rr,ra 3a 3arBopeHr{
rraprr{Hr ttTarccu craHuqa rr

Kap'ra aa flapxuparbe flyrHrrrrxrrx u rou6u Bo3uJra

1.150,00 1.380,00

14.

Meceqna [penJrarrra Kapra [yrnr{rtrcr{x rl rconr6n Bo3rrJra Ba npBy, Apyry 3orry

rr 3arBopeHr{ naprcrrur y yflnqu Cra4apcroj

KapT a:a napKr.rpame nyrHuLrKax rz ron6u Bo3uJra

3.4983,3 3 4.180,00

15.

Meceqna flpenJrarHa Kapra rrylHurrKHx tl xom6u Bo3r.tra ]a rpyr]' n rpeh1,
3oH)',

Kapra :a napxr{parte nyrH}rrrKux ir xo:vr6a Bo3rrJra

2.370,83 2.845,00

16.

Mece.rna [perurarua r(apra nyrHrrrrrrrx u rcon6n Bo3HJra sa npBy 3oHy, Apyry
sony, rpehy 3ony r{ sarBopeHu rrapKnHr y yJrr{qu Crcagapcrcoj

Kapra sa flaprr{paH,e [yrHmKrrx ra rou6z Bo3nrJra

4.608,33 5.530,00

17.
Mece.*ra fiperrJrarHa Kapra perucrpoBaHr.rx raKcrr Bo3r{Jra 3a npBy 3oHy,

Apyry BoHy, rpehy souy rr 3arBopeHrr raprcrrrr y yrrr{qu Crcagapcrcoj 2.850,00 3.420,00

[Jeuonuux yc"nyra [apKupaH,a Bo:]HJrra [oBnauheHrlx KoprrcHHKa BracHr{KaL4tt4 3aK}.[ua craHavrzi
nopoAfiarHe craM6eHe 3tpa.I,e

26



a

JKII ..Ilaprcuue cepeuc" Va,aarc lfpozpau nocnoeatua sa 202l.eoduu))

18.

Meceqna ilperrr.rarna Kapra B,.racHrrKa rrJrrr Balcyrrqa craHa, rropoAr{qne

crau6ene 3rpaAe 3a npBy 3oHy rr 3arBopeHrr napKrrHr y yJrrru[ Cma4apcroj

Kapra :a napi(upaH,e n)/THrrrrKr4x u xoudrt Bo3HJia.

950,00 1.140,00

t9.
Mece.ura flpen!'rarna Kapra BJracHr{Ka rrJrx 3arcyrrqa craHa, [opo.qrrqHe

cra*r6ene srpa,qe 3a Apyry soHy.

Kapta sa EapKrrpalle rD/THI4.IKI4X n xou6n Bo3I,IJIa.

7 41 ,67 890,00

20.

Mece.tra npenJrarHa rapra-r.na crurKa r{Jrrr 3arynqa craHa, nopoArr.rHe

crau6ene 3rpaAe 3a 3arBopeHr{ rrapKr{Hr ttTaxcu crauuqatt

Kapra :a napKrlpar;e ilyrHHrrKHx rr xonSu Bo3rrJla

7 41 ,67 890,00

21

Meceqna [penJraraa Kapra BJracHr{Ka r{Jrrr 3arcynqa craHa, rropoAr{qHe

cralr6ene srpaAe:a rpehy sony.

Kap'ra ea [aprHparLe rq/TuurrKr{x a rou6n Bo3rrJra

525,00 630,00

I {eHoeHar ycnyra napKuparba Bo3r.r.qa noBJraruheHux KopHcHr{Ka B,rracHuKa vilu 3axynua nocJroBHot

npocTopa

22.

Mece.rna [pe[JrarHa Kapra Br'racHrrrca rrJrn 3aKynrla craua, nocJroBHor

npocropa 3a rrpBy 3oHy rr 3arBopeHr.r flapnr.rHr y yJrrrq[ Crcagapcrcoj.

Kapra :a napKripall,e nyrHHrrKHx Bo3ura u xonr6n Bo3ura

2.386,67 2.864,00

./.).
Meceqna flpe[!,'rarHa Kapra BJ.racHnKa nociroBHor npocropa 3a apyry 30Hy

Kapra :la [apKupaBe nyrHnlrKHx Bo3r4J'ra u rou6l.r Bo3fi,qa

L.406,67 1.699,00

24.
Mecequa rrperrJrarna Kapra B,racHtrlta nocrroBuor npocropa :a rpehy :oHy

Kapra :a fiapKlipa]Le nvrHHqKHx Bo3flra a xou6u Bo3uJ-ra

1.300,00 1.560,00

25.

Mece.rua flpenJrarHa Kapra BJracHrrKa [ocJroBrror flpocropa Ba 3arBopenr{

rlaprrrlrr trTaKcu crauuqa tt

Kapra :a napKapalr,e nyrHurrxxx Bo3l{J'ra u xou6u Bo3rrJra

920,00 1.104,00

Hanouena: JII4III4Ma roja o6an,rajy nocnoeHy AenarHocr H3Aaje ce rroBnauheHa rrapKr{Hr Kapra
HajMaILe Ha roAIrHy AaHakr no,( ycnoBoM Aa yHanpeA nnare rlenorynaH r43Hoc roAurxrbe HaKHaAe 3a

KopI4IrIheIbe napKI4Hr Mecra, yMarLeH 3a nonycr oA 2070. (r{nan 17 . taqrca 7. O4-rryre o o6aBJ6ar6y

KoMyHanHe AeJIaTHocTlI ynpaBJbalba jannrarra napKr,rpanurxTr4Ma).
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L{euonuux ycnyra pesepnaquja napKr,rHr Mecra

26.

Mece.{Ha npe[nara pe3epBncaHot [apKriHr Mecra ) npaoj :ouu l 3arBopeHoM

napKuHry y yJ'rr{url Cxa.qapcxoj
9.483,33 11.380,00

27. N'leceqsa rpennara pe3epBHcaHor rrapKnHr Mecra y apyroj ra 'rpehoj :ouu | 5.01 2.50 6.015,00

I{enonum ycJryra [apKI,IpaBa Ha [puBpeMeHr4M r4Jrr{ [oBpeMeHrrM rraprr.rpanr4rrrrr{Ma

28.
Kapra 3a rrapnrrpa*e rryrHrrrrmlrx Bo3nna n ro*16rr Bo3r{Jra 3a

3ATIOqETII IIAC 20,93 25,00

29.
Kapra 3a naprrrpabe reperHrrx Bo3rrJra, ayro6yca, [pr{KJ},yr{Hrrx
BO3IIJTa KaMrI [pI{KOJrr{qA H TpaKTOpI,I 3a 3arrorreTlI qac 126,67 152,00

I{en on urar yc Jryra r,r3H aj MJbr4B arb a 6raqraxnra

30. tr{snaju"rruBarf,e 6raquxle ro 3alorreroM cary 41,67 50,00

31

,{neeHo nsnajrmuBarre 6uqurcle

(noHe4ersaK, yropar, cpera, qerBpraK u uerax) 250,00 300,00

) /..

BuxenA usHajuruBarbe 6uur.m.ue

(cy6o:ra-neAeJba) 500,00 600,00

JJ.

ll:najumuBarbe 6uqnnre ryxe oA 3 4aHa, 3a cBaxrr clegehra 4au
HaKoH u:uajna.ruBarra L666,67 2.000,00

34. I{snaju,ruBarLe eJrenTpo Olrqurc,re rro 3anoqeroM cary 83,33 100,00

35.

{HenHo nenaj*rmuBar+,e eJreKTpo 6uqurc,re

(nouegerar, yropar, cpeAa, r{erBpraK, nerar) 500,00 600,00

36.

Bnrcenl usnajur"'ruBarbe eJreKTpo duquxle

(cy6o'ra-ne4era) 1.000,00 1.200,00

)1.
IlleHajnrrnBarbe eJreKTpo 6uqnrcle Aylr(e oA 3 gana, 3a cBaxr.r

cre4ehu AaH HaKoH usnajvr.nuBarr,a J.JJJ,JJ 4.000,00

I{enornnx ycnyra [pr{HyAHo yKJrarbarle, oABoxeme r4 qyBarbe Bo3r4Jra
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Hoso\a O4,ryrolrr o o6ae,'baH,y Kor\,rvHanHe renarHocrr{ ynpaBJ'bama jaeulru napKnpanr4urruMa
(,.C,r.,rh'rcr rpaAa rlauxa"6p. 1412018 ) nponrzcaHe cy HoBe Kareropnje Kopr4cHr.{Ka na je saro
ycneAl{na H3MeHa ueHoBI{HKa y roM 4e,,ry'. lene ycnyra y roKy 202 I .rograHe ce Hehe Men aru.

38. Yrcnarrarre Bo3r{Jra ao 800 Kr. rro HaJrory c,ryxdenor Jrlrqa 2.916,67 3.500,00

39.

Vxnamarre Bo3r{Jra xoja ce HaJra3e na noce6nnM rroBprrruHaMa Ao

800 rcr. rro HaJrory c"ryx6enor Jrr{qa J.JJJ.JJ 4.000,00

40.

Yrc.narrarre Bo3r{Jra ol 801xr. go 1330 Kr. rro Ha,'rory c.ryx6enor
Jrr{qa 3.333,33 4.000,00

41

Yr<,rarrarre Bo3r{Jra xoja ce HaJra3e Ha noce6nuM rroBprrruHaMa oA

801rr. ao 1330 Kr. rro Had'rory c,ryx6eHor Jrrrqa 4,166,67 5.000,00

42.

Yr,rarran e BosrrJra oa L331rcr. ao 1900 Kr. rro HaJrory cayx6enor
JIIIqA 5.833,33 7.000,00

43.

Yrcrarrau,e Bogr.rJra xoja ce HaJra3e na uoce6nraM rroBprrruHaMa oA

1331 xr. ao 1900. Kr. rro Harrory cnyx6enor rrr.rqa 7.500,00 9.000,00

44.

Yrlarrarre Bo3n"ra og 1901xr. rr Blr[re rno HaJrory c.rq,rrc6enor

Jrr{qa O.JJJ,JJ

10.000,0

0

45.

Yrcnarrarbe Bo3rrJra xoja ce Hal'ra3e ua uoce6nlrM rroBprrr[HaMa oA

1901rcr. rl Br.r[re rro HaJrory clyx6enor d'rr.rqa

10.833,3

J

13.000,0

0

46.

layuraru n3Hoc HaKHaAe y c.nyuajy Aa BJracHrrK rraprcr{paHor rr

3aycraBJbeHor Bo3r{Jra go[e 4o rpeHyrna oAHorrrema Bo3rrJra 1.604,17 1.925,00

47. Ogroxeme xaBapr.rcaHor Bo3r{Jra ao 10 KrrJroMerapa 1.500,00 1.800,00

48. Ognoxerre Bo3r{Jra naxonl0 rcu. 3a cBaKr{ upe$enu Kr{JroMerap I 12,50 135,00

49. rlyname Bo3I{Jra 3a cBarrr 3aflorrerr,r AaH 416^67 500,00

Ocra,re ycnyre

50. 3aueua [perrJrarHe Kapre 166,67 200,00

51 llspa4a Sororpa$nia 250,00 300,00
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5. n.[AHt{pAHU HAqrrH PACIIOAE.rIE A06r{TlI

Pacno4ela flpoueH,eHe Ao6uru he ce apuuru y cKnaA]- ca axroM o 61,uery jeAr4rrr4rle J'roKa"[He

caMoynpaBe r Ha ocHoBy Apyu4x ilponr.rca roju per,v;rumy ry o6racr. [o6ur uz 2014,2015. u 2016.
roAHHe je ocrala nepacnopefeHa onnyKonr OcHuea.ra.OcrsapeHe go6urn uz 2017.,2018. W 2019.
roAr4He cy Ha ocHoBy oAnyKe CxylmrNHe rpaAa t{aqrca o AaBaFbY Car-racHocrr4 Ha oInyKe HaA:opuor
og6opa c,v v BHcr.rHu oe 50% ocrBapeHe Ao6uru yn,raheue y 6yuer rpaAa r{aqrca.

6. IJIAH 3APAAA I,I 3AIIOmJbABAIbA

Yr<ynna Maca 3apaAe paAHr{Ka

Epyro 3apaAe 30.600.000

,{onpnuoca Ha reper nocnoAaBrla 5.094.900

o Maca cpeAcraBa 3a 3apaAe 3aflocreHr4x je npnxa:aua y'flporpaN{y nocJ'roBama flpegy:eha sa
2021. roluHv y cKJ'raAv ca 3arconoM o paAy (.,C,r. f,racurlx PC'". 6poj 2412A05, 6112005, 5412009,
101/2011" 3212013, 7512011. 1312017- oAnyxa yC. 1nDA17 n 95/2018- ayreHruqHo
vuut,T,en e), u Ko:reKTueHI4M yroBoponr .IKII <Ilaprunr cepBuc), a npr4xr4xor,r yrnplr,reama
3apaAe rtora3Hl{ e"reN,reHT je ocuoeuqa :a o6pauyH 3apa.ne y BUCr{}rH yrepf euoj y Ko,'rerrueHonl
yroBopy. Yeeharbe Mace 3apa.qa je u:;npueHo 3a N{HHy,qpr paA y 2021. roalrHu.36or rpoMeHe
IleHe paAa y 2021. ro4ullu ca 172,54 sa 183.94 AHHapa Nraca 3apaAa he ce noseharra 3a ceraM
paAHL{Ka ca roefrnqr.rjeHrt4r\{a 1,9" jeguor paIIlHKa ca 2, I rojerpuqnjenrov u LrerHpr{ paAHrlra ca
2,7 i xoje$rir r.u.ieFrroN,{.

Vlcnnara 3apaAa cBI,IX paAHHKa. Torriror o6poxa 14 perpeca Ha MeceqHo\r HHBoy epruuhe ce 4o
nraHl{paHot MeceqHor LI3Hoca" a y cKnaly ca AHercolr I Korercr}4BHor vroBopa JKf[ .,fiapxnHr
cepeuc" tla.{aK Ia AHercov III fIoce6Hor Ko,rexrr.reHor yroBopa :a jaeHa npe4y:eha y rcor,ryHa,ruoj

Ae-rlarHocru Ha repuropnjra Peny6:rraxe Cp6r.r.ie y KoMe rrocne craBa 1. aoaaie ce HoBr{ cran 2 u 3,
rcojlt r,race : ,,fognu:mH I43Hoc perpeca, yrepferi Ha Haqr4H rr3 craBa l. oeor q,TaHa. yeehaua ce sa

$urccHn u3Hoc oa 33.000,00 gunapa. 6e: nope:a H Aonpr4Hoca."

JKfl "llapxlIHr cepBuc'o t{auaK, y 2021. rogHuu no nura}6y penoBHor oAnacKa paAHHKa y neHsu.iy

ilnaHHpa 1 pa4uuxa.
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.lKlI ,,IloprcuHz cep6uc" LIaqax llpozpa.\a noc;toaarba sa 2}2l.zoduH))

202I.rot.

Epoj
AHTA}(OBAHIIX

nr4rla no
yroBopy npeKo
O3 H cesoHarla

Yrvnno
MeceqHo

Yryuno
KBapTanHo

1 2 -) 4

JaHyap 8 540.000
1.620.000(De6pyao 8 s40.000

Mapr 8 540.000
Anpur 8 540.000

3.74s.000Mai 8 s40.000
Jyn 16 1.045.000
Jvn 16 1.045.000

6.880.000Arrycr I6 1.04s.000
Ceureu6ap t6 1.045.000
Orc'ro6ap 8 540.000

8.500.000Honena6ap 8 540.000

neqerr,r6ap 8 540.000
YrcynHo roAilrxH,e 8.500.000

Karo cy rpl4 paAHlIKa 3arocreHa Ha o4peleHo BpeMe (6es 4raperropa), 8 nlrqa je aHraxoBaHr4x rro
yroBopy y jauyapy, $e6pyapy, Mapry, arpr4ny, uajy, orro6apy, uonela6py z geqerra6py (nperco
oMnaAI,IHcKe 3aApyfe sa o6arJbarLe nocnoBa Ha rrapKr4pa.ruumnua), 16 lwla aHraxoBaHr4x rro
yroBopy o ilpI4BpeMeHL{M I4 rIoBpeMeHHM rrocJroBr.rMay jyry,jyny, aerycry r.r cerreM6apy (paguraqu
Ha Hanrarl4 peHTa - 6ajxa il paqnprr\r4 Ha oApxaBarry xopH3oHTaJrHe clmra,rnsaqnje).
llorraohuu paAHrrrlr4 cy aHraxoBaHr4 rro ocHoBy yroBopa npeKo onaraSuncre 3aApyre.
3aron o 6ygercroM cucreMy (,, Cr. ll. PC", 6p. 54109,73110, 101/10, 101111,93112, 62113, 63113,
108/13, l42ll4,68115 -Ap. 3axoH, 103115,9912016, 11312017,9512018,3112019,7212019 u
14912020)je upouucao Aa jey repl4oAy og 1. jaHyapa2\2l. roAr4He ao 31.4eqeu6pa 2023. roguue
KopI4cHI4UI4ua januux cpeAcraBa Ao3BoJbeHo .qa 6es noce6ulrx Ao3BoJra u carJracHo crkr y reryhoj
KaneHAapcKoj rogunn rIpHMe y pailHu oAHoc ua neogpefeHo BpeMe u paqn:a oAHoc ira ogpeleno
BpeMe y cnojcrey rpunpaBHlrKa Ao 70Yo yxynuor 6poja nuqa xojunaa je upecrao paAHr4 oAHoc Ha
neogpeleno BpeMe uo 6uro KoM ocHoBy y rrperxogHoj raleu4apcroj ToAHHH (ynrameu sa 6poj
HoBo3aIIocneHI4x Ha ueo4pefeuo BpeMe ra o4pefeao BpeMe y crojcrny npvflpaBHlrra y roj
KaneHAapcKoj roAranu), AoK o uprajeuy HoBo3alocJreHr4x Ha neo,4pefeHo BpeMe u o4peleno BpeMe y
cnojcrey rIpHrIpaBHI4Ka I43HaA Tor nporleHra ognyuyje reJro Bna4e, Ha flpeAnor HaAJrexuor opraHa,
y3 flperxoAuo npa6aa-meHo MuIIIJLerre MunvcrapcrBa. Osarso 3anorrrJEaBarbe Moxe ce peaJr[3oBarr,r
yKonI{Ko KopI4cHI4K jannnx cpeAcraBa raMa o6es6elena cpeAcrBa 3a 3apaIe, ca npr4rraAajyhuu
rlope3oM I4 AOnpI4HOChMa 34 HOBO3aIOCJTeHe, KaO U nO.4 yCnOB[Ma r.r y cKnaAy ca npoqenypaMa
upe4ualenu*r uoce6nuM nponl4cuua. I,IsyserHo, Kopucuur jaenux cpeAcraBa roju nrr,ra Malbe oa 50
3alocJleHl4x Ha HeoApefeno nperrae Moxe [a vua najnuure Ao ce.4aM 3arrocJreHr4x, oAHocHo
auraxoBaHux llt4t\a. ll:ranupan je rehu 6poj oa ceAaM, ailunvty je4uovr rpeHyrKy sehe 6uryr crBapHo
3anocneHo I4 aHraxoBano B[IlIe o4 LIsuenaMa r{ AorryHaua 3arosa o 6ygercroM cr.rcreMy (<Cn. rl.
PC>, 6p. l49l2A2q Ao3BorbeHor 6poja.
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JKII ,,Ilapxttuz cepeuc" Vaqatt llpozpa"v noc;naatua sa 2}2l.zoduuy

O6supor,r Aaie ueAoBo,'raH 6poj 3afioc,rreHnx y 2020. roAr4Hr4, a s6or cnequ(lnuHocl,r rocJra r<oju ce

o6ae,'r,a Ha repeH,v, orBopeHr.{M napKr4panu[rrr{Ma no cBr.rM BpeN{eHcKr4M ycnoBuMa (rnrun, cHery,

Mpa3)', cyHqy 14 ,xp.) H KaKo AoJra3u Ao qecror oilpaBAaHor oAcycrBa paAHHKa, ueonxogHo je

aHraxo Barlr nr4ua fipeKo Ora,raAr.r r-rcxe 3aApyre.

JKII "flapuur cepBr.{c" t{aqar HMa no'rpe6y v 3a o6ae,rbarber\,{ noBpeN{eHux [ocJroBa Ha

rrapKupanuurrrrMa r.r ro cpeluBarby r4 quuhersy Hcrrlx (:nva qnruherse cHera, neAa H neAeHaua a

nelu KopoBa, cpefuaan,e napxr4paJlurrrra Lt gpyro) , Kao r.r aHralr(oBaH,y paAHHKa sa o6ae,Lame

rlocnoBa Be3aHr{x 3a peHra-5ajr c,ryxSy rojn he 6sru ilpr.{BpeMeHo aHraxoBaHu r{JTaHoBH

Ou,raAnHcne 3aApyre Kao H :a o6ae-rt,a]Le ilpr.rBpeMeH].rx nociroBa rto nl{Tarby o6e:rexaeama

xopH3oHTanHe cr4rHaJr{:aqr.rj e.

llrauupaun r43Hoc o.c 8.500.000 grauapa no ocHoBy yroBopa y 2021. roAHHrl yeehau je y o,luocy ua

2020. rotuHy sSor t'eetraH,a MHHrv{arHe qeHe paAa ca 172.54 AuHapa na 183,93 AHHapa ( C,r. I-;racHux

PC 6p. I l6 oa 16.09.2024. rosuHe).

flo,ruru ma 3arIom,'r,a BaI6a

KaApoecra crpyKTypa no Bpcrrr rrocJroBa y oKBr4py npe4y:eha 1ara je y cre4ehej ra6etw:

Pes.6p. Bpcra ilocra fl,rau
2021.

Kranratfur.
Crpvrrvoa

o.//0

1 Auperrop BCC J.JJJ

2 LLIeS rexHnqKor ceKTopa BCC J.JJJ
J flpasHra pe$epenr BCC -r--1-1 1

4 [le6 eror-roMcKHX u SuuaHc. nocl. BCC
5 Aracueqep CCC
6 KoopAzuarop nocnoBa BCC 3,333
7 Pedeoeur iasHrax Ha1aexu CCC
8 Krrzroeoha CCC
9 Kornporop 7 CCC
10 Eraraisr.rr 1 CCC J.JJJ
l1 Bosaq J KB 10.00
12 llparulau [ayKa 2 KB 6,667
13 florvrohsu 6raraiuur 1 CCC J.JJJ
14 llonrohnz pa4r'nril4 I KB
15 Kacupra, IrHKaHcarH 7 HK-CCC ?r i4

Yrynuo (lao15) 30 100
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Ha rcpajy 2020. roauHe flpeAy:ehe uua Ha crlrcKy rplrAecer paAHHKa o4 xojux cy ABaAecer rrecr y

paAHoM oAHocy ua ueoapefeHo BpeN{e.

7. KPEAT4THA 3MI/XEHOCT

Ilpegysehe cee ceoje o6aeese LI3BpuraBa y nponHcaHoM 3aKoHcKoM poKy. Ilpelyseheje:agyxeuo Ha

ocHoBy ItLt3HHra 3a KVnJbeHo HoBo cnequia;luo Bo3luto nayK rcoje y 2A2l .roi1nr.rr.r u3Hoca

I.200.000.00 ganapa. flpyrux 3aAyxen a HeMa.

8. TIJIAHIIPAHE HAEABKE

ll.uanupajy ce I4HBecrLIquje ua noeeharry Karrr4TaJra, HeorrxoAHr{x cpeAcraBa, HeorrxoAHe onpeMe,
nnaHlrparbe pa6a v pasnoja npety:eha.

HHnecrnquja- rexnuqxa crpyxTypa r rJranr{pana SuHancujcxa cpeAcrna (yxyuHo)

y 2021. roguul.r HoBa ynatama rpe6a ycMepHrr.r Ha:

- Ha6anry noxperHor ronrejnepa:a pa4ny jeAr{Hr{qy reno y qrriby o6aeJ6arLa peAoBHe r4
HeoMeraHe [ocJIoBHe aKTI,IBHocrI4. Hacrasar I43rpaArre ynuqe 10 ycnonzhe pymeme uocrojeher
o6jerra y KoMe cy cMemreHupalLnkrr\u roju oncnyNyjy cneqajarro ,o.rro -nayx. 36or
HoBoHacraJIHx oxonHocrl4 nnaHl4pa ce KyrroBr4Ha rroKperHr{x MoHTaxHr4x ronrejuepa rojn 6rz
rlpeAcraBJ6ao paAHI4 rlpocrop Ha Aerroy oAHerr4x Bo3r{Jra sa paAHHKe rojra o6aemajy nocloee ua
noAI43aI6y 14 yKnalLarby HenpoIII4cHo [apKr4paHr.rx Bo3r4Jro Kao r4 paAHVKa Ha OApxaBarsy
rrapKr,IpaJrr4rura, xopH3oHTaJrHe 14 BepruKanHe cr4rHaJrr4saquj e.

HAEABKE - llnaH lrurecruquja 3.000.000
florperuu ron:rejHep sa noce6ne HaMeHe rrocJroBHe arTr4BHocrr4 pj. 4euo 999.000
Ha6aera pal,mr u upa:rehe olpeMe (uaprorvrara a ceua$opa) 700,000
CMC nan,rara - xaprf,BepcKr.r.ueo (fl[A
cp. ro v ysuxaqr.rj e, ryqHHTopr{,ruratrnaqu.radle,s uax) 660,000

Onpenra. caj;re u tvNre 3a rpaHcnoprHa cpeAcrBa 100,000
cao 6pahaj H il 3nat\Lr,ktH(p oprvr arran ue ra6re r4 o np eMa 3 a Bepar4 KirnHa cr4rgaJrg3. 100,000
Ha6asxa HoBHx paqyHapa r4 par{yHapcKe orpeMe 150,000
Kanqelapujcra onpeMa 14 r4HBeHTap 241,000
Ha6asxa arara 50,000

JJ



- Ha6aexy cao6pahajur.rx 3HaKoBa. uu{opnrarueHux t'a6tu n orpeMe 3a Beprr.{KanHy
cl4lHaJ'11.{3auujy y cx,raAy ca rrpotilfipeneM Haflrare Kao H 3aMeHy nocrojehux ycneA lorpaja:rocrra
trlro he ouoryhnru Sony nucpopur.rcaHocr Kopr4cHr4Ka ycnyra h MoAepHt{:aqnjy nocrojehe
Beprr4KanHe cHrHa,r usaquj e

- Ha6aaxy oflpeMe, rpaxrl-caj,n{ 3a noAu3arLe Bo3una ,{ ryMa s6or Ses6eAHocrn KaKo paAHr4Ka
raKo H Bo3LIra. Kao 14 Ha6aBKy cee nparehe olpeMe 3a rpaHcrroprHa Bo3r4na. llepuogwt]Ha Lt

6,raroepenreua ua6aexa oBe onpeMe rrpeAcraBJ.ba 3aKoHcKy o6aee:1,.

- Kynoeuuy onpeMe 3a CMC Harrnary xap,xBepcKr.r geo roju o6yxeara Ha6anxy ll[A ypefaja,
IrrraMrlaqa, MoHL{Topa u nparehe orpeMe. 3aueuy ypelaja je norpe6no o6Hae,'barra s6or
gorpaja,rocrlr H ycneA L{HoBaruBHl{x peue}La rr3 oBe o6nacrh.

- FIa6aeKa paMru. napKoMara, ceuadlopa u nparehe oilpeN{e ce Bprxu ycner ourrehema rao
nocneAuua BerrrrKe rfperneuquj e cao6pahaja.

- Ha6aexa HoBHx paqyHapa H paqyHapcKe orrpeMe,ycneA gorpaja,rocur pr orureher+,a.

- Ha6aercy KaHuenapxjcxe onpeMe r.{ HHBeHTapa.

-Ha5aerca atara 3a paA ycneA oApxaBalr,a xopr.{3oHTanHe r.r BeprnKanHe crlrHaJ.u.r3arrvtje xao l.r

nonpaBKe onpeN{e.

IO.KPI{TEPIIJYM}I 3A KOPUTUhEEE CPEACTABA 3A IIOCEEHE HAMEHE

CpeAc'rna sa noce6He HaMeHe cy nnaHr4pana Ha Hr,rBoy nJraHr.rpaHr4x cpeAcraBa za 2020. ro.u,rHy.

O6yxnatajy Ir3AarKe 3a KyJITypHe, xluaHr4TapHe, cnoprcKe, o6pasonHe, Ha)rqHe, BepcKe u
3ApaBcrBeHe HaMeHe .Ogryry o AoAenH cpeAcraBa AoHocr4 HaAsopiru o46op Ha ilucaiHu 3axreB

opranzsaqnj e ulfi4 noj e4unqa.
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JKII ,,Ilapxuuz cepeuc" Varrarc llpozpau nocnoearba sa 272|.zodury)

IIPOMEHI,I CEEE, HE fIPr4POAy!

KAMTIAILA: Ayrouo6un uapxnpaj oroluny ca.rynaj
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Ilpruor 1.

EI4JIAHC CTAIbA Ha raH 3l,12.2020, roAr.rge
y 000 Erpa

I plna pas,vua, pavln IIo3I{qrrJA aotr lllau ua rau
31.12.2t20.

Pea.llr:aurria
(npoueHa) Ha aarr

3r.12.2020.

{I$IIBA

0 4.. YII{CAIII{ A EEYtrJfA}EHtr I(AtrI{TA-II 000 I

E.(.]'AJIlIA tlMOBllll.{ 10001 0010 '001 9-0014-0ili'1) 0002 29.650 24 004)

1 I. IIEMATEPI4JAJIHA trMOBtrEA (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 0001 350 300

0lCuxeo0l9 1 Yraraoa yp*so1 0004

01 1,011 a:reo 019 Iiou{ecujc, narenra. Jtr(eHue, po6Ee ! vcluriue rrapne cod rBep { ocrMa ilpaaa 0005 350 300

013 ureo0l9 3. fy.aem L)006

014 a ,qeo 019 Ocrara nenareprluHa !\roBtsEa 0007

015slreo0l9 -S HeMarepqjuna hroBma y fiptrnpe\,H 0008

0l(r q .ceo 0lq 6 ABaHc, 3a HeMarepHJMHy B\toBer+ 0009

) IL HERPETHIIH[,, IIOCTPOJTIIA II OIIPE]IA (001 I + 0012 + 0013 + 00ll + 001 5

+ 0016 + 0017 + 0018I
001 0 l! t00 23.700

020, 021 r seo 029 1 3evnnure 001 1

022 u neo 029 2 fpaleauucxr o6jexla 0a12

023 r geo 029 3 IlocrpoleBaxonpe\ra 00i3 29.300 23.700

024 r geo 029 4. I4uoecruluoue uerperuaue 001 4

025 r leo 029 5 Ocrare ucxperanne. nocrpoje*a u orpeva 00t 5

026 u po 029 6 Hexperunre. nocrpojeea u orrpera v npatrper{tr 0016

027 u 1eo 029 7. Yraaoa ra rylrM EeKpoEtrHaMa, trocrpojeraua r oupew 001 7

OlE n leo 029 8 Asaucr :a uexperruae. noc rpojeBa u ouperN 001 8

3 III. BEOJIOmKA CPEACTBA (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 0019

010, 031 a leo 0-:9 I llhrre u sauerolnUrBU:laca,lJl 0020

012 r leo 0i9 I Ocaoano crafo 001 l

037 a seo 039 I Eao,roura cpeJciEa ) npunpci{u 0022

038 u geo 039 4 .{saucn 3! 6Eoxou(a cpelcrBa 0021

0.1. ocrru 0J7
IV. A!'rOPOrIEtr OtrEAHCuCKtr ILIIACMAIIE 0025 + 0026 + 0027 + 0028 +
0029 + oo30 + oo3! + oo3, + ofl33\ 0424

040 u,qeo 049 1. Yuerrha y rmurary 3aBtrcEB lposux m(a 0025

041 tr Aeo 049 2 Vueuha l ranuran-! trpstprxieHffx f,paBEE\,1Hqa H 3aiclEsrr(trNr 1jo:\:xBarrMa ao26

042 r reo 049
3 Y.reuha y xan uruv ocrutrx npatsHff \ rliqa r fpy.e xaprale ox Bpelrocrx
oacnolorqpe:a nootaiv 002"7

teo 04i. neo 04.1 u Aec
0ilg ,furopouru uacumtr MarmEr{ u 3aBucm{ trpaBEtrM ruru{Ma 0028

qeo 0,11. rleo 0.,14 u lec r Jllropo.rur n,racrlaHu ocr&rts\I troBe3aHE({ npaBEurr xsurNa oa29

jleo 045 u teo 049 r .i]yropouuu uacrrar{R \'ierlBH 00i0

reo 045 u neo 049 . ,{popo.rua macvastr y EuocrpfficrBy 003 I

046 u,qeo 049 \aprule o1 rpeSaocrr roje ce lpxe 1o xocneha 0032

04E q reo 0,19 g L)craril I'ropoqHa rfluarcralcxn n:acuarr 0033

f,
v.lyl oPotIHA IIoTP.{;{iItRAH,A (0035 + 0036 + 003? + 0038 + 0039 + 00.10 +
00.1| i 0034

050 a leo 059 I florpo(tsBasa oI NlarHqHoa E 3aBHcHHx trpaBE{x !!ue 0035

051 r leo 059 2. llorpaxrsa*a o1 ocra:1fi\ noBe3ilt!1\ !tsqa 0036

052 u 4eo 059 3 florpairruara [o ocHoRy trpora;e Ha po5Es (peJrr 0037

053 u:eo 059 '1 i lorpaxnaaea :a npo;a jv no lroeopaua o qbnuarcrlcrotr lr:urry 0t)38

054 u reo 059 5. llorpoxuema ro ocuoryjevcraa 0039

055 u ,:eo 059 5 CropHa, cy\l*trBa ilorpaxuBarra 0040

056 r,1eo 05a 7 Ocrara xyrcpouua trorpax{Baina 0041

288 B, OI]IOiI(EHA TIOPECIiA CPEICTBA 0042

f . oEPTH,\ lI NIOBllll-,\ (00.1.1 + 005 I + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 +
007fl) 0043 t8 75il 2,1 000

Rqaca 1 l. lA"rIItXE (0045 + 0046 + 00,17 + 0048 + 00.19 + 0050) 00,i4

t0 1 Marepujm, peepam AeroBE uar u cETaE trEBeETap 0045



fp1'.na pavyua, pauru tr o 3 uqtrJA AOII l[.ras ua las
31.12.2020-

Pcarrr:aqHja
(npoqeua) rra qau

J1.12,2020.

il 2 Helorpueua npor3Bo!Ba u HeJoBpueHe vcr\J.e 0046

12 I foroBff npou3Bofu 0041

13 4 Po6a 00.18

t1 5. Cruaa cpegcrra EaMeBeEa trpoAa1u 00,19

15 5 Illaheua asasca sa 3utrxe tr ycnlre 0050

II. IIOTPAXITBABA trO OCUOBy IIPOAAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056
+ 0057 + 0058\ 005 1 1 0.500 13 000

204 rneo209 1 K\tuuy:ert;ln rlaruqHa{3aBucr{a npaBtsanuua 0052

201 a,qeo 209 2 Kynqn y uuocrpaHc rBy rlarEr{a u 3aBtroEa trpatsra rlrqa 0053

202 u leo 209 3. Klaqr y seu+a - ocrma troB€3aEa trpffiEa r{{a 0051

203 a 1eo 209 Ii,vnqt Y rnocrpancrBv ' ocrda noBe3ana trpaBga rilLta 0055

204 a seo 209 I(.wqu ,y seunr 0056 1 0.500 t3 00t)

205 u reo 209 i Kvnuu y uuocrpaacrs-r 0057

206 r reo 209 Ocrara norpaNuearla no ocuoal rpoaaje 0058

III. trOTPAXIIBAILA I{3 CnEtrII<DIFIEtrX IOC,'IOBA 0059

IV. APYTA trOTPAXI{BAILA 0060 1.2-50 1.500

236
V. OtrEAHCtrJC(A CPEACTBA (OJA CE BPEAEYJY trO OEP BPEAHOCIU
I(PO3 E'IJI,{EC Ir'CrIEXA 0061

23 ocuu236 u237
1'1. KPATI{OPOTIHII OIIHAIICI.IJCLII Il.rlACtrrAHII (0063 + 006,1 + 0065 + 0066 +
0067) 0062

.230 u reo 239 I liparxopocrru KpenHTtr ti uracNraHrJ Ntarurtlra x 3aBEcHa trpaBHa nHua 0063

231 , reo 239 2 Kparropo.rur (peturts i, n,racilan, ocranat troBe3ala npaBna ruqa 006,1

232 a aeo 239 3 Kparxopo.ruu rpe4ulu ra :ajlrooa y ;elrsr 0065

233 u seo 239 llparropouuu NpenETtr ti 3alNloBil ), rrHocrpalrct tsv t)066

234,235,238 r Eeo
)3a 5. Ocrm xpmropouu (luraucujcxu macrlma 0067 5.000

VII. IOTOBIIflCI(tr EKBtrBAJIEHTtr E TOTOBITE{ 0068 2.000 9.500

\.[I. trOPE3 EAAOAATY BPEAEOC:T 0069

28 ocuu 288 fX. AKTIBEA BPEMEECITA PA3TPAEIIqEBA 0070

{. }a(}'IIEA AKTtrBA - trOCJIOBEA UMOBtrEA (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 0071 48 400 '18.000

88 E. BAHEtr,]IAIICE{ A(TtrBA 0071

IIACUBA

,\. h.-{IITA-rI (0101 + 04ll - 0.112 + 0413 + 0,11,1+ 0415 - 0dl6 + 0.117 + 0420 _ 0.121
> O = /01)71 - Of)l - nfJl - oJlr\ 0401 40.102 41.661

30 I. OCHOBIItr ITAIIIITAJI (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 5.230 5 2,:0

300 I Ar(ujcru ranurar 0403

301 2 \'1err nprurasa c orpanrceuo!, otrrosopuouhl, 0404

-l0l 3. Yrosr 0.105

303 t j]pxasur xauural 0,106

304 5 . {pymeeuu rararu a4a'7

105 5 lalplxar rpe"rr 0r108

306 EltHcooua rpew ja 0409

109 l)cran{ ocfi oBHu KaIIgrm 0.+10 5.2i 0 5.230

31 . }lItrCAHII A EE}'IIJIAhEEtr IL{IIE'TAJI 041 1

047 t237 III. OTKYIIJbEEE COtrCTBEEE A(qIIJN 04 12

1' tV. PE3EPBE 0413

330
V. PEBA,]IOPtr3AqtrOEE PE3EPBE trO OCEOBY PEBA,]IOPtr3AqIIJE
HEMATEPIIJAJ'ISE trMOBtrEE, EEI(PETEtrEA, TIOCTPOJEBA I{ OIIPEME

0:ll4

33 ocuu 330
\.T. HEPEAJTtr3OBAEEAOEtrIItr trO OCEOBYXAPTtrJA OA BPEreOCTtr tr
AP}TD( I{OMtrOEEHTtr OCTAJIOT CBEOE}XBATEOT PE3YJITATA
(trorpaxHa caraa pavyna rpyne 33 ocuu 330)

0,115

33 ocuu 330
lal. EEPEAJIEIOBAITIT r}ssr{q gO OCIIOBy XAPTUJA OA BPEAEOCTtr U
AP}TIX ITOMtrOHEITTU OCTAJIOI CBEOE}XBATEOT PE3YJITATA
(ayroaua ca,rga pavyHa rpyfle 33 ocuM 330)

0416

3,1 \1rr, IIEPACtrOPEBEHI{ AOEIITAK (0418 + 0419) 0,117 li l7l 36.43 1

340 1. Hepacnope!eua xo6ilraK paHtrJEx .oJnta 0418 30.030 3 1.000



fp-vna paryna, pa.ryrr IIOSIIqI{JA AOTI
Il;rarr rra trau
3t.12.2020.

Pearnraurrja
(npouena) na lau

3r.12.2020_

l4t 2. Ilepacnopeleru go6mm rexyhe ro.4ure 0,119 5 t.t2 5 411

IX. YtIEtUhE EE3 TIP-{BA I{OHTPOJIE 0420

35 K. r)aBIrTAn (0422 + 0423) 0121

350 1 fy6mm punju rogara 0422

351 2. f16aru reryhe ro,aure 0423

E. A}TOPOIIEA PE3EPBtrCABA tr OEABE3E (0425 + 0432) 0,124 1 191 1.189

,10 K. IIITOPOTIE{ PE3EPBUCABA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425

400 I Pe:cpaucaea 3a rporx(oBe ). rapaHTEou po(-v 0426

,101 Pe3epBucaua 3a rpouxose o5rar,ra*a npapoaurx 5orarcraaa 0421

40i P e:eprrcara :a rpoff rio Be pecrpB-TypEp6a 0428

4d4 4. Pe:epracaoa sa a*uage u 4ppe 6eue$rqaje :roocreun 0429

405 Pe3epBuca6a 3a rpouKoBe cvncKux cnopoRa 0430

402 u 449 Ocr ana llropo.rna pe3epB{caBa 0.13 I

41
11. rI) I'OPOrlllI OEABE.]E (0,133 + 0J3d + 0{.}5 + 0,136 + 0{37 + 0t38 + 0139 +

0,132 I 191 1.189

410 1 OSase:e Kole ce Mory r(oHBctrrroRarx y (atrtrTa,f 0433

411 O5ace:e tpeua rrarilqtsrNl { 3aDuc}rrN{ npaBHHN{ rHuff\ra 0,13,1

412 3 O6aee:e npeua ociaJa\{ tiotse3aouM EpaBHHNT -rHrlH\Ia 0435

413 O5aeete no erlHroBaHilNr \aprtrjn\ra or Bpelnocln v fleptror\ .1\,7ieNl ox roailHr: xaqa 0,136

4\4 5 !yropo,ruu KpetrBrtr H taiNioBil \ 3eN{sE 0437

415 5 ,{tropouuu rpe4aru a :ajuoru y rnocrpaucruy 0438

416 OSrne:e no ocuonr' ftrnarcajcror lr3uu r a 0439 1 194 t.189

419 Ocrme gy'opouue o6aee:e 0440

t98 B, O,L]IOI{EHE trOPECITE OEABE3E 0441

12 ao 19 (ocrru.l98) l. NPATKOPOTIHE OE,{B[]E (0113 + 0.150 + 0.151 + 0159 + 0,100 + 0{6t + 0.162) 04,12 6.80.1 5.150

42
I. I\PA'INOPOT|HE OIIHAHCTIJCI{E OB.\I}tr3E (0.1.14 + 0.115 + 0,1{6 + 0:l{7 + 0,1.18

+ 0:lJ9\
0,1.13

124 1. I(parroporur xpelms o,4 Martrqux tr 3aB{cH6 trpaButrx eqa 0414

121 2. Kparropouur rpeaETE oA ocrmx EoBe3aEE trpaBntrx rtrI{a 0445

422 3 Iiparrclrovrr xperrrru { 3ajuolrfi \,r 3c\mr 0.+46

423 -l kparropouulr xpeJtrn ! 3atNroBU v qnocrpaflcrB!- 441'1

421
5. O6reese no ocrosy crffiu cpeacrsa E cp€acraBa o6ycra6eEor trocroBffia
saweneww nnnnair 0rt48

424,425,426 s 429 5 Ocrane npaltopoqHe 0ffHaHctrlc(e o6aBe3e 044S

J30 II. IPI{MJ6EHII ABAECtr, AEtrO3IITI{ I{ I{AYqtrJE 0,150

.13 ooru,l30 III. OBABE3E tr3 IIOCJ'IOBAIbA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 045 l 9E0 95r:)

.13 I 1. ,{o6mravr - varnqua a 3ffitrcra npmua nurla y 3ewtr 0:152

432 2. lo6wsaw Mar@tsa tr 3aBrcua qpaBua r&[a y trEocrpaacrBy 0453

433 3 ,{oriassa.ru ocrma rloBe3a}La rpaBHa nuta ! 3erfjL! 0454

434 4. ,{o6imanu ocrffia troBe3ffia trpaBta rtrqa y ffiocrpmgrBy 0155

135 5 rllo5ar:rara v :err-run 0456 980 9i0

436 i. .{oSmoaur y uaocrpecrBy 0151

439 7. Ocrure o5aeete u3 noc-noBa6a 0458

1,1,45 r 46 IV. OCTAJIE (PATI{OPOqEE OBABE3[, 0459 3 0l.l 2 -i00

47 V. OBABE3E trO OCEOBY IIOPE3A EA AOAATY BPEAHOCT 0460 t.300 1.000

48 \.I. OEABE3E 3A OCTAJ]IE IIOPE3E, TOIIP.IIIIOCE II APYTE [A.x(BtrHE 1:)461 L5 00 7Ll0

,19 oornr 498 VII. T,{CIIB}I-{ BPENIEHCKA PA]I'P,,l.HIIqEIT,A 0162

q. t') EnT.{K LIlHA,l BIICII HIl, KAII l,ITA-rL\ (0] l2 + 0{ l6 + 0"121 - 0120 - 0t l7
).115 0.111-0.113-0,lll -0{02)>0=(0J11 +0.12{+01,12 -0071):0

0463

B. ylty1{IIA IL{CUBA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) > 0 046.1 .+8.10(l I lt.0()0

89 E. BAEEI{J'IAHCHA NACIIBA 0.165
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60 Ao 65, octrNr 62

u63 A. IIOC,'IOBHI{ IIPLfiOAI{ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001
7',1.473 70 865

60 I. TPIIXOAI{ OA IIPOAAJE POEE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002

600 I flpnrola or nDolrie po6e lrarnqnuu rr:laBlclrtr\r trllaBHu\i fluutrMa rra;iollaherr rplrirurt 1003

601 2. l lprr\o.1u o,r rtpolaie poSe uarrr,rnurr x :aBlrcnu\1 rrpaBHtrr nrlutr\a Ha llHocrparro\r rpritrurv t004

602 -1 fiplroll o.r rpotale po6e oc,ra,rnlr noBe:]ar{B\i flpagrru\t.lrl{trNra na louahcv q)riinlrt! i 00_s

60i J. Ilprrro.tn of npora1e po6e ocra-rnu noBelanlrlr npaBflnv irurrtrlNra Ha uHocrpnnou rpxii[Tv I 006

604 5. flpuxolr or qroraje po5e ria loualreu rpl{urrr'\, 1007

605 . fh)r\o.t( o,r nporaje po6e rra uuocrpairorr rprritr[ ry I 008

61

II. TIPUXOAII OA IIPOAAJE TIPOI{3BOAA II YCJI}TA
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009

11 423 '10.'t65

6r0

1. llpnxo,trr ol npo,laje npor:uora l1 ycir\Ta MartrqHlxr tr 3aBxcHtrrl trpaBHtru nlrqrlrril rra,rolraheu
rpiKIltrI1\' t0 t0

6lt
l. llpu\o,lll ott trpola.le trporr3Bo,4a x ),cn!fa lrarrrrrin{rr tr 3aBrcHnr{ ]rpaBH}rNl Jruutr\ra Ha

trHOCI)ArOM TDir(Utrl I',\' 101 1

612

3 flprroru o-l npo:taje npou;roga u vcx\Ta ocraJllu noBc3aHrlrr npaRHxrr:ruuunlt slt,forrahelr
rpxruTY t0t2

613

,1. llprxolu o3 lpoaaje npou:lola fi -vcJryra oclilrI\1 troEe3aHlltr npaBHuM nnuu\ra rra

D FIOCTDiII]O}I MI(UU]\' 1013

614 5. Ilprrolrr: o,1 npo,laje lpor:nora tr )c"rlra Ha ilouaieu rpNrurl' i014
't'7.423 70 765

615 ilpruoilrl o.t npoaaie roroBrrx npoll3Bo,la u lcilvra Ha utrocrDaHolr !r)^lul\ 1015

61 III. IIPIIXOAI{ OA TIPEMI{JA, C}IEBEHIII,IJA, AOTAIII4JA, AOHAIII,IJA II CN. t0t6 50 t00

65 IV. APY|T{ IIOCJIOBHI,I IPI{XOAII t0l7

PACXO.{Ir r{3 PEAOBHO| IrOC,'TOBABA

50 ro 55. 62 u 63

6.IIOC.IOBHIlP,{C\OlII(t019*il120*1021+1022+1023+102.1+t025+1026+1027+
1028+ I029) > 0

1018

50 1. II.AIABIlr\ BPE,IIHC'CI llPOjIAI'E POriE 1019
68.323 60.s96

62 IL I{PllxoAiJ oA AKt tiBuP,AltA yLTUHAKA I1 POEE 1020

6.t 0

rlr. l1otsEBA-t5E BPEAHOCTI4 3AI{XA I-IEAOBPIIIEHI&( I4 |OTOBI4X IIPOII3BOIA 14

F{EAOBPIIIEHID( YCJIY| A 102 I

611

IV. CMAISETLE BPEJIHOCTII 3AJ1tlXA r iEXOBpirlUHI]X 1.1 r'O-tOBt.lX npotI3ROnA l1
I lrrIOBPIllEltllX YCJIYTA

51 ocxr 5 lS V,' IPOI]IKOB I'i MAl.EPI]J,,'ilI A I 02i
t.179 1.600

513 Vl, TPOIIIKOT]II IOPI]BA 1.] ET{EPI'UJI] 1024
2.005 950

52 Vll TPOIIIKOIII,I 3APArIA. LAKIL\llA 3APA:'IA i1 OClhilll.I -IlILlHtj PACXOilt.l 1025
42.169 11.757

53 vr rr. TPoIlIr(oBiJ npol 13Ito.{HtJX yCjlyf A r026
5 400 3.785

-\,10 rx.'rPoillioB r.i ANrcpT t13Arlt.r.rF. la77
6 000 "1.000

541 ro 549 x. TPOUI{OBII r.IyT Opoqt {tI x PE3EPBHCAILA r028

55 XI, LIEMAI'FPII] A-]tI ]1,I IPOI t] IiOBIJ t029
10.170 8 i04

B. nocJ'IoBHr{ AOEI{TAK (1001 - 1018) > 0 I030
9 r50 10.269

r. roc,'IoBHrI I}TI{TAK (1018 - 1001) > 0 1031

66 [. @I{HAHCI{JCKI,I IPUXOAI4 (1033 + 1038 + 1039) 1032
100 8U

66. ocrM 662.663
i 664

I. @IIIIAHCIIJCKII IIPILXO4,I OI IIOBE3AHI{X JIIIIIA 
'{ 

OCTAJ'III <DI4IIAHCIIJCKI4
IPIAXOAII (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033

660 1. @aHaxcujcxu rpnoAu oA MaruqHffx ( 3aBucHn npaBHm rtrrla 103,1

6a'1 2. Ouuaucr.icxr rrp!1rorx on ocrajui\ troBe3arrr\ npaBHUx -ruua 103 -s

Ilpmor 1a

000
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665 3. llprxoru o-l lreuha 1- tto6ur(] nprrrpvxen[\ npaBHU\,]rrria x 3ale llil',trlrx tr{)l\ \aarl 1036

669 Ocrun $unaucu jcKrr rrprxorrj 103 7

662 II. flPILXOAI{ OA KAMATA (OA TPEhILX NI{IIA) 1038
200 8tl

663 s 664

rIT. TTUJU I IltsHU K YPCHE PAJJIIIK!] 14 IIO3I{'I'IIBHI{ I,(DEKTII BAJIYTHE
KJ]IAY3YJIE (IIPEMA TPEhI{M TI{III{MA) 103t

56 B. OI{IIAHCI{JCKI{ PACXOAII (1041 + 1046 + 1047) 1 040
200 100

-{6. octsM -562,563
u -i6.1

I. OIIHAHC}IJCKI{ PACXOAI{ I,I3 OAHOCA CA TIOBE3AHIIM IIPABHIIM J'II,IIII{MA
II OCTAJ'II{ @LIHAHCI4JCKId PACXOAI{ (1042 + 1043 + 1044 + 104s) l04t

560 L (tnuancuicxrr pac\olr tr: ojtHoca ca \raruqrrri\r u 3aBxcHlr\1 trpaBHrr\r,ililI(trlre 101:

561 2. Onuancnjcxu pac\o-qrr rr or:lHoca ca ocranu\r noBe3aHHlr npaBHur{;tuuurra 10.11

56-i 3. Pacxo:fr o1 lveuha v t l5n r x_r, nptrlpyxeHrn trpaBH [\ i rxr1a l :ltie]rru.rrilrx trol\'\Bat'a 104,1

-566 u 51.9 -1 Ocrarr drlnaucuicnu Ditcrcrlrr 1045

561 II. PACXOAI{ I{{MATA (IIPEMA TPEhI{M JII{UI,{MA) 1046
200 100

563 tr 564

III. HETATI4BHE ITYPCHE PA3JIIIKE II HEIATI{BHI{ E@EKTI{ BA,IIYTHE
K]IAY3YJIE (TIPEMA TPEhI4M NIilIIIMA) 10,11

E..qoEr{TAK r.r3 @r{HAHCrrPArbA (1032 - 1040) 1048

x. rLErrTAK r43 or4HAHCrlpAIbA (1040 - 1032) 1049
20

68i u 685

3. I IH'I-XOlll.l OA -vCKr'1A}lIBArbA IIPEj1HOC ril OCI'A,'IE tIMOBI'lllE KOJA CE
IlCKA3y.rE ll(] OEP BPhjIl lOCTI,l KPO3 Bl'lllAtlc yCIllxA I 050

58:l r 58-5

1,1.t'-l\L-\U/lt] tl/lvt.K-rlAhllHAlbABPLAIlL.)LltlOLIA-lil. llMulrtlHl]KOiALL
r1cKA3y.rF. IrO OEP BPLtjltiOC lr,l KpO3 Er.rr'iAHC yCIIEXA I05 l

67 u 68, ocuM 683

n 685 J. OCTAflI IIPIfiOAI,I 1052
850 40

57 a -lE, ocrY 583

u 585 K. OCTAJIII PACXONI{ t053
1.950 1.900

ll. AUbr I AK tlJ t'l.tluUllul iIUUJlULtAtbA lifl] UllOPLJl,llJAtbA
alc)io I031 + 1048 1049 - 1050 l05l + 1052 1053) 1054
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(1031 1030 --10,19 10,18 + l05l 1050 | l0i3 1052) t055

69-59
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6 050 5.389
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c. HtrTO AOEI{TAK {1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) 106,1
5 1"12 5.,13 I

T. HETO |I,EIITAK (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063) 1065

t. l1[1O IOEIl fAK KOJl'i ]lPLI]lArlA lvLA]bl.IIlCKI'lM yJtArAqI'll\1A i066

11. lll lO llOBlIlAI{ KoJll [PilflA,rIA l]F,'h]ltlct(Ol!1 B-flACllllla!' t067

IIL Ilh'l(l l'},'Etl lAK IiOJl.l ilPtlllAjlA MAlillHcKlll4 yllAfAqtlluA 1068

r v. HETO f yE r.lTA K KOJ i1 ljPl JIIA"qA BET1l1tlClrOM B,rtACHI.lky 1069

V, 3APAAA IIO AITUI,JJI,l

I. Ocuonna :apa,la uo arunjx 1070

2. Vuaneua (pauo.tEella) 3apa,fa no arIIn jH I 071
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t3 PoSa 00:18

14 5 . Crama cpencrra rwerexa nponaju 0049
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rt. IIOTPA?I(IIBi\11,A nO OCHOBy nPOJ"{JIi (00s2 + 00s.] + 005d + 00ss + 0056
I 0057 + 00581

005 I 15 000 16.r,100 15.000 15 000

200 x leo 2tr9 I Ku[x \'jevsli \railrqHA rr jaBtrcHa [ptBHt filrri 0052

201 x feo 209 K\xuu \ nHocrpMcrE\" \ru[qHa x 3aBxcHa npaBHa rnqa 005:l
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203 ! neo 209 Kruqn r rrnocrpucrnr ocrLta noBefiHa nliRralrtrlil 0055

2(1 1 n.leo 2{l!) Kpur l termu

205 r Ieo 2il9 Klnux \ rHocrpiHarB\ 0057

206 il reo 2il9 7. Ocrana notparraara no ocuo* npoxaje 005 8

2t III. IIO'TPA?ITIBAINA U3 CIIEUI'@r{qTITX TOC.TIOBA 0059

22 IV. AP}TA IIOTPAXITBAILA 005t) I 600 850 915 r 100

236
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?3 o.sM 236 n 237
vI. KPA',UiOPOqHI'l OUHAHCIIJCKTI II-]tACl\IAH]I (006.t + 006d + 006s + 0066
+ 0067) 0062
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232 , neo 239 3 Kpar(opo,rHx Kpa,trJTrl tr loj\1oBr \ 3e\!61 0065

233 ! xeo 239 4. l{pdkopoeBE Kpeamu u :ajvoau v ruoctpuory 0066

234,235,238vA* 5 Ocraur riparxopovnr rlrnarrcujcror macrraur 006'7

24 VII. aOTOBLIHCKII EKBIIBA,IIEHTII II TOTOBIIII{ 0068 6.000 5.500 6 500 6.000

27 UII. IIOPE3 IIA AOAATY BPE.&IOCT 0069
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88 6. BAHI;U.TIA}!CHA AIiTI'IB,{ 0072

tl-.LCUBA
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302 3. Yro3! 0405

303 ,qpxsEtr i(mrraI 0?i06

30.1 ApruTBeEtr KalmaI 01u7

305 i. 3ilp)xror ),nerk 0408

306 Enucuoua npeurja 0409

309 Ocrarl ocuosur xmlr+r 0410 i 230 i 230 5 234 i 230

JI I YNIICAIIII A HEYIIJ'IAAEHII KAIIIITAJ1 041 I

047 s r31 iII. OTITYIUbEHE COTICTBEHE AXUI,IJE 0412

32 iV. PE3EPBE 0413

330
Y. PEBA,'IOPI,I3AItrI'OHE PE3EPBI] UO OCIIOBY PEBAJIOPI,I3AfII{JE
IIEMATEPI4JA]IHE I4MOBIIHE, HTKPETHIIHA, NOCTPOJEBA I4 OfIPEME

041

33 ocsM 330
[,L EtrPEA,'III3OBAIIII A06I,11114IIO OCHOBY XAPTT,IJA OA BPEAIIOCT}I IT
PYTIIX ITOMIIOHEHT'I OCTAJ'IOT CBEOEYXBATHOT PE3YJITATA
trorparua taua paqyEa rpyne 33 oaEM 330)

0415

33 ocf,M 330 ',II. 
HEPEAJII'3OBAIII,I ry6I,IIU{ IIO OCHOBY XAPTI{JA O,4 BPE,4HOCTA I{

IP}TI4\ KOMNOHEHTI{ OCTAJ'IOT CBEOEYXBATI{OT PE3YIITATA
AyroBEa cMAa pacyfa rpytre 33 ocBM 330)

0416

3,t y1tr. ITEPACITOPEBEHI4 .IOETITAT{ (041E + 0419) 04 l7 32.275 ll i55 34.833 36.r I r

340 I_lepacnope!es! Jo6!rr( paHIjil\ rofuila oil l8 3t.991 30_991 30 997 30 991

j,l I Hepacnope!eau ;o5nrax re(\'he rofrrxe 0419 I 278 2.5i8 3 336 i.1 14

X. YqEIIIhE EE3 NPABA I{OHTPOJ'IE (r+2{)

35 \. f) 6HTAI{ (0422 + 0123) 0,+21

350 fv6mu pmrjur rogma 0122

351 fy6mu< reryhe rclme 0,t23







fpyna
pacyHa,

pacyts
rIo3I{qtr JA AOII

rriHoc
II.ta r r

0l-01 -3 t.03.202 I -

II.rau
01.0r -30,06.202 I

ll.rraH
01.01-t0.09.2021

II.,rarr

0t.01-31.12.2021.

566 ! 569 Ocraur (]ruancrlcrr pacro;l l04i

i6l tI. PACXOAII ICAMATA OIPEMA TPEhI,IM JIIIqI{MA) t0t6 150 100 450 600

563 ! 56l tII. IIDTATI,IBIIE I(YPCHE PA3J'IE(N il HETATIIBHII EOEITTI'I BA.JTYTIIE
TtrAVCVtrF IfiPtrMA TPNBffi trMIMAI l0l7

AOEIITAIT LI3 @IIHAHCIiPAi6A (1032 * 1040) t0{8

K. nTSIITAK II3 OI4IIAHCI4PAI;A (1040 - 1032) 101, l2i 250 315 500

683 r685 } NPUXOIIH OI YC(,iI,{D]]BA}bA BPE?qHO('TI{ OCTA-IIE H\1OI]11H8 KOJA CE
Ja(a3vtF no 6Fp llpirlrHor'Tii L'pot FUtraLra \:alrtr{1

581 tr585
.t PA(-\O.qn OI yCK-qATrUB.4.16.{ BPE,iltlOCTH O( TA,lE UNIOBI{HE }{OJA CE
-lak-a ivtF nn 6Fp RpFmna fh f,pn? EHtr3Ha \.a'nFy j 1051

67 tr 68, o(ilir 683 OCTAIII NPI4XOAI,I 1052 37 75 1:

K. OCTA*IL PACXOIII 1053 I 063 ? t:i I t3E 250

"q. ,ToEI1T,\K A3 PtlOBrOf nOC_irOBA16A npE O|IOPE3HaA[bA
1i031) l0:l I + 1ofl 1049 + l0i(l l{li I + 105? l{)i:J 1054

J6 I'!6II'IAK }I'] PEAOBHO| IIOC,IOtiAI],A NPE O|IOPE3I.IBAIbA
11011 l0l0+ 1i)fl). l1llx+ l0il ll)sat + [ri] - l05r) l05i

69-59
\{. HETO I{()6Il fAK I IOC.IIOB,{Fb]1 KOJE CE O6Y(.'I'AB,IbA. EOEI(TI{ TlPON'IEHE
PATN'HOIIOII']'BFI]F I]OIilTT{tsF IJ HTIIPAiI(A f PF]IIAI'A U'] PAHIIIEY IIFPI 1056

59-69
r.t HETO Iy6UT.{k |IOC,!OB.{}b.{ r{OJF CE OE1'CT.\B]b.{ pACXO/U.t tIpO\,tE]tE
PAtlvH()Bt)relRFIfF llo[LlTHrF H U.nptRrl rp!'lAIA Ht DiHU[{yfftsDU 1457

B. AOEqTAI( IIpE OfiOPE3I4BAEA (1054 - loss + 1056 - 1057) 1058 1 504 t.009 4 513 6 016

o. ryElITAIt IIPE OIIOPE3I{BAIi,A (1055 - 1054 + 1057 - 1056) 1059

fr. noPE3 [.tA jlonilI AK

121 I IIOPE( Kl,r P,\CXOI fiFPHO/lA I 060 226 451 671 901

leo 122 11 O!. lO.lliEHH |IOPE( KU PA( XOAII I ILPllOi'IA t06l

reo 722 lil OlIrlOxEHll fIOPICI\l] nPilXon}.] nEP]10I1 1062

i23 P HCII.IA hEH-{,II}1IIIJ,{ I]1'HN,IA[i,A |IOC,"OILA.BI IA t06l

C. H[.TO JOETIT\ri {1058 - 1059 1060 l06t + I062 - 106J) I06l 1.278 2.5aE i.ti4

'r. H[To fyEuTAIi (1059 - r058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063) 1065

I t.i!lO IOEilT.A( hOJi.I [PltrlAitA i\,1\tl,tlHCI\Hl\,I y-lAfAqU\IA 1056

IL HETO,qO6HIAR (OJH IlPHrl{]l{ BERIGICKOiU ll,irAcHHKy 1067

I I I HETO I-\'];HT,{K (OJtl IIPHNANA N,',\ ILU}]CI(U\{ Y,[-A.I'A L]XN,IA i068

IV I IETO |}'I]II]'AK KOJT NPUllAAA BETT,IHCKON'I BJIA'HHK!' 169

\' 3.AIAIA nO AKUI.UH

l Ocnoaxa sapa4a ro ruja 1A1A

2 y\raEeHe (palBof6etsa) iapafx Eo aKuill[ 141 1
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