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У В О Д 
 
 
 

 

ЈКП "Паркинг сервис" Чачак, са седиштем у улици Цара Лазара 51, основано је 

15.12.2008. године  одлуком Скупштине Града Чачка. 

Шифра основне делатности ЈКП "Паркинг сервис" Чачак је 5221 – Услужне 

делатности  у копненом саобраћају.   

Канцеларијски простор дирекције предузећа налази се у улици Цара Лазара 51  у 

Чачку. 

ЈКП "Паркинг сервис" Чачак у 2020. години сходно Одлуци о обављању комуналне 

делатности управљања јавним паркиралиштима (Сл. Лист града Чачка бр. 14/2018), 

пружало је услуге на 24 паркиралишта (два затворена-наплатне рампе и двадесет два 

отворених) са 1013 паркинг места. 

Предузеће своју основну делатност одржавања, коришћења и управљања јавним 

паркиралиштима у току 2020. године финансира средствима које обезбеђује  наплатом 

услуга за коришћење простора за паркирање.  

 

У извештају су приказане основне активности ЈКП "Паркинг сервис" Чачак у 2020. 

години које су оствариване у складу са Програмом рада и финансијским планом  ЈКП 

"Паркинг сервис" Чачак  за 2020. годину. 

 Приказана је структура извора финансирања, као и структура расхода.  

  Наведене су активности којима је реализован Програм рада, начин трошења 

средстава за реализацију  програма.  

 

 Приказан је Биланс стања и Биланс успеха предузећа за 2020. годину. 

      

 

 

Организациона структура:  

Органи предузећа су: 

 Надзорни одбор - орган надзора   

 Директор предузећа - орган пословодства. 

 

Надзорни одбор се састоји од председника и два члана.  

Надзорни одбор je именован Решењем Скупштине града Чачка бр. 06-204/17-I од 01. 

и 02. децембра 2017.године, са мандатом од четири године. 

Председник Надзорног одбора, представник оснивача Владимир Ћурчић, дипл. 

економиста запослен у NLB банци. 
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Члан Надзорног одбора, представник оснивача Бранко Бојовић, дип. инж. машинства 

запослен у „Компанији Слобода“ од 2002. године на радном месту водећи 

конструктор. 

Члан Надзорног одбора Стојан Савић, представник запослених, дип. правник на 

радном месту шеф опште  и правне службе. 

Директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, Зоран Благојевић дипл. инж. електротехнике 

је именован Одлуком Скупштине града Чачка бр. 06-54/12-I од 26.03.2018. године.  

Организациона структура ЈКП "Паркинг сервис" Чачак прилагођена је потребама 

предузећа и  приказана је на следећем дијаграму:  

 

 
 

РАД ОРГАНА  НАДЗОРА  

 

У току  2020. године  Надзорни одбор предузећа одржавао је седнице по потреби.  На 

седницама Надзорног одбора разматрана су актуелна питања из рада и пословања ЈКП 

„Паркинг сервис“  Чачак у 2020. години и донете су потребне одлуке и закључци.  

Организационих проблема није било. 

Надзорни одбор је радио у складу са Пословником о раду Надзорног одбора ЈКП 

„Паркинг сервис“ Чачак а сва питања која су била на дневном реду  решавао је доношењем 

једногласних одлука и закључака.  

Уз овај извештај приложен је и извештај о раду Надзорног одбора.  
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Извештај  о безбедности и здравља на раду запослених у 2020. години  

 

У погледу спровођења и унапређења безбедности и здравља на раду запослених који 

учествују у радним процесима, као и лицима која се затекну у радној околини, ради 

спречавања повреда на раду , професионалних обољења и обољења у вези са радом у ЈКП 

„Паркинг сервис“ Чачак,  урађено је: 

  

 Оспособљавање запослених теоријски и практично за безбедан и здрав рад, 

упознавању запослених са опасностима, ризицима на њиховим радним местима и 

конкретним мерама за смањење или спречавање ризика. Поред оспособљавања 

запослених код заснивања радног односа извршено је и периодично 

оспособљавање и провера оспособљености свих запослености на радним местима 

на којима су распоређени. 

 

 Извршена је набавка зимских средстава и/или опреме за личну заштитуна раду 

(маркери, радна одела, радне ципеле, прслуци, зимске јакне и панталоне, рукавице, 

кабанице и сл.) и иста подељена запосленима на коришћење. 

 

 Рађена је допуна  и измена акта  процене ризика (3.6.2020.) за радно место Радник 

на обележавању и одржавању саобраћајне сигнализације. 

 

 Рађена је допуна  и измена акта  процене ризика за радно место (19.6.2020.) за 

радно место Правник. 

 

 Рађена је допуна  и измена акта  процене ризика за сва радна места (25.6.2020.) због 

измене/допуне Закона из безбедности и здравља на раду и допуне систематизацијеу 

ЈКП »ПАРКИНГ СЕРВИС- у«. 

 

 Рађени су лекарски прегледи запослених радника (рад на висини) на обележавању  

и одржавању саобраћајне сигнализације. 

 

 Редовно се прати и одржава видео надзор и исправност рампи на паркиралиштима 

и тиме и сигурност запослених и корисника услуга. 

 

 У 2020 години  није било повреда на раду. 

 

 Ради здравља и безбедности запослених , стално се прати стање опреме , техничких 

инсталација на депоу, пословној згради и  паркинг просторима и превентивно 

делује на примени мера како на поправљању и одржавању исте, тако и на 

оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад, набавци личних заштитних 

средстава а све у циљу смањења повреда на раду, професионалних обољења и 

обољења у вези са радом. 
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СТРУКТУРА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 

 

 

 У 2020. години предузеће је располагало сопственом опремом за посебна и општа 

паркиралишта, опремом за  рад наплате паркирања преко СМС порука (наплата СМС 

порукама је почела фебруара 2015.године) као и информатичко-техничком опремом за 

обављање стручно административних послова. 

 

 Предузеће располаже и адекватном кадровском структуром, која омогућава успешно 

и квалитетно обављање послова из основне делатности. 

 Кадровска структура у 2020. години била је прилагођена најнужнијим потребама  

Предузећа. 

 

 

 

Табела по квалифик. структури, год. стажа, год. старости 

Редни 
број 

Квалификациона 
структура 

Остварено 
2019. 

План 
2020. 

Остварено 
2020. 

Стаж  
Године 

старости  

(просек) (просек) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 НК 
  

2 22 50 

2 ПК 1  1  

 

  

3 КВ 8 8 7 24 52 

4 ВКВ  
  

  

5 ССС 15 15 15 16 46 

6 ВС 2 2 2 28 55 

7 ВСС 4 4 4 18 47 

 
 
Паркиралишта 

 

ЈКП "Паркинг сервис" Чачак  располаже са уличним паркиралиштима на  

саобраћајницама у граду (отворена паркиралишта), и два затворена паркиралишта. Систем 

наплате паркирања организован је путем контролора и касира продајом наплатних карата са 

обезбеђеном контролом од стране контролора. 

 Наплата паркирања на отвореним паркиралиштима је вршена путем слања СМС 

порука, куповином „греб-греб“ картица код касира на наплатним рампама и у трафикама 

или куповином паркинг карте директно од контролора, а на затвореним паркинзима на 

наплатним рампама код касира – инкасаната.  

Контролу над радом контролора и касира-инкасаната врше диспечери.  

 

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

 

    екстра зона  86 паркинг места 

1 зона  278 паркинг места 

2 зона  365 паркинг места 

3 зона   274 паркинг места 

Укупно  1013   
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Прилог:   Табела уличних паркиралишта са бројем места за паркирање и зонама   

  Р.Б. Локација    Број пар.м. Зона 

1 Улица Жупана Страцимира  17 екстра 

2 Улица Кужељева  35 екстра 

3 Улица Железничка социјално 34 екстра 

4 Улица Железничка парк 40 2 

5 Улица Карађорђева  26 2 

6 Улица Филипа Филиповића 38 2 

7 Улица Скадарска  146 1 

8 Улица Такси станица  70 2 

9 Улица Лучна зграда  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 Ж.Колонија 19 3 

23 Улица Цара Душана  31 3 

24 Улица Веселина Милекића 56 3 

 Укупно (1-22)    1013  

 

 

Обележен је и резервисан потребан број паркинг места намењен  инвалидима. У 

2020. ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак је издало 171 инвалидну карту које се могу користити на 

територији Републике Србије. 

 

  Предузеће током 2020. године није вршило проширење наплате паркирања на 

отвореним паркиралиштима 

 

 ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, је током 2020. године обележио сва паркиралишта у 

граду. Извршена је потребна хоризонтална сигнализација паркиралишта под наплатом, 

обележена су сва расположива места. Свако паркинг место је обележено редним бројем 

паркинг места , означено бојом зоне паркирања и бројем за слање смс поруке.  

           Поред Дома здравља је обележено четири паркинг места за особе са инвалидитетом 

као и два паркинг места за кориснике хитне помоћи. 
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ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА у 2020. години 

   

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 отвореним простори), организација и вршење контроле и наплате паркирање, 

услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, 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. 

Чланом 28. Закона о комуналним делатностима («Сл.Гл. РС», бр. 88/2011 и 104/2016) 

прописује да на одлуку о промени цена комуналних услуга из члана 2. Став 2. Тачка 1) – 8) 

овог закона осим превоза посмртних остатака умрлог, сагласност даје надлежни орган 

јединице локалне самоуправе тј. прецизније на 7) управљање јавним паркиралиштима. 

На основу измене законских прописа ЈКП «Паркинг сервис» Чачак je у 2018.години 

поступао по ценовнику услуга паркирања на кога је дао сагласност Надзорни одбор ЈКП 

«Паркинг сервис» Чачак и Скупштина града Чачка на седници одржаној 28. Фебруара, 1, 2, 

3. и 6. марта 2017. године. Одлука о давању сагласности о ценама услуга је почела са 

применом од 01. априла 2017.године. 

Ценовник услуга паркирања друмских моторних и прикључних возила по сваком 

започетом сату: 
Врста услуга Величина Износ РСД 

1а) за паркирање путничких, комби и теретних возила до 1Т носивости 
и њихове приколице 

 
 

 

-појединачна карта екстра зона -коју чине паркиралишта у улицама: Жупана 

Старацимира; Кужељевој и Железничкој/од улице Кужељеве до ул. 
Скадарске 1 час 65 

-појединачна карта прва зона-коју чине:  Ул. Хајдук Вељкова, Ул. 

Богићевићева, Ул. Добрачина, Ул. Кренов Пролаз, Лучна зграда – Господар 
Јованова 1 час 50 

-појединачна карта друга зона коју чине Улице: Др. Драгиша Мишовић, 
Филип Филиповић, Браће Глишић, Железничка (поред парка код главне 
аутобуске станице), Обилићева, Синђелићева, Карађорђева. 1 час 30 

-појединачна карта трећа зона коју чине улице: Светозара Марковић, 
Рајићева, Ломина, Бате Јанковића, Немањина, Краља Петра Првог, Цара 
Душана, Јаше Продановић, Светог Саве, Синђелићева I,II и III, Курсулина, 

Обилићева, Немањине/Учитељска, Амиџина, Веселина Миликића, 9 
Југовића, пошта II 1 час 19 

-појединачна карта затворени паркинг - ул. Скадарска  1 час 42 

-појединачна карта, затворени паркинг->Такси станица< 1 час 30 

1ц) за паркирање теретних возила и аутобуса    

-појединачна карта за камионе и  аутобусе по: 1 час 80 

1д) за коришћење посебно обележеног места за паркирање возила 
одређених корисника, услуга износи:   

 – претплатна карта за регистроване таксисте 1 месец 3.420 

1ђ)-претплатна карта по зонама за 1 месец   

 -преплатна карта прва зона 1 месец 3.580 
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-претплатна карта друга зона  1 месец 2.110 

-претплатна карта трећа зона  1 месец 1.950 

-преплатна карта за све локације 1 месец 5.530 

-преплатна карта за прву и другу зону 1 месец 4.180 

-преплатна карта за другу и трећу зону 1 месец 2.370 

-преплатна карта за ограђени простор код „такси станице“ 1 месец 1.380 

1е) претплатна карта за возила станара   

- преплатна карта прва зона 1месец 1.140 

- преплатна карта друга зона 1 месец 890 

 - преплатна карта трећа зона 1 месец 630 

1ж) претплатна карта закуп паркинг места   

Закуп паркинг места- прва зона 1 месец 11.380 

Закуп паркинг места – друга и трећа зона 1месец 6.015 

1з) дневне таксе    

Појединачна дневна карта (II и III) зона  1 дан 190 

1и) цена на привременим паркиралиштима   

цена на привременом паркиралишту 1 час 25 

Цена на привременом паркиралишту 1 дан 152 

 

Цене уклањања и одношења моторних возила   

Врста  услуга Величина Цена 

Уклањање неправилно паркираног  моторног возила  по 

налогу овлашћеног органа   
  

Уклањање возила до 800 kg. по возилу 3.500 

Уклањање возила до 800 kg са посебних површина по возилу 4.000 

Уклањање возила од 801 kg до 1330 kg. по возилу 4.000 

Уклањање возила од 801 kg до 1330 kg са посебних површина по возилу 5.000 

Уклањање возила од 1331 kg до 1900 kg. по возилу 7.000 

Уклањање возила од 1331 kg до 1900 kg са посебних површина по возилу 9.000 

Уклањање возила од 1901 kg и више по возилу 10.000 

Уклањање возила од 1901 kg и више  са посебних површина по возилу 13.000 

Одношење хаварисаног возила, услуга преноса  до 10 km по возилу 1.800 

За сваки пређени километар преко 10. km превоза 
по пређеном  
километру 135 

Покушај -Трошкови претходно предузетих радњи при прекиду 
уклањања возила, приликом појављивања возача. по возилу 1.925 

Лежарина по дану 500 

 

Врста  услуга Величина Цена 

Замена претплатне карте              1 комад 200 

Фотографија                                   1 комад 300 

Посебна Дневна паркинг карта                                    1.200 

 

Цене изнајмљивања бицикли – рента бајк  

Врста  услуга Величина Цена РСД 

Изнајмљивање бицикле – рентирање    по сату 50 

Изнајмљивање бицикле – рентирање               по дану 300 
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ФИЗИЧКИ ОБИМ 
 
 

Прилог:   Табела  броја  карата јануар-децембар  2020. године.  

 

  

Услуга по зонама и 
паркиралиштима 

Вредност 
услуге у 

дин. по 
започетом 

сату 

Остварени 

број карти 
за 2019.г. 

Планирани 

број карти 
за 2020.г. 

Остварени 

број карти 
за 2020.г. 

Индекси 
6/5 

Индекси 
6/4 

Индекси 
5/4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Зона   Е   - црвена 65 186.464 217.745 177.724 81,62 95,31 116,78 

2 Зона    I    - жута 50 214.994 260.598 182.757 70,13 85,01 121,21 

3 Зона    I    - жута /пар.са рампом/ 42 296.087 351.831 328.083 93,25 110,81 118,83 

4 Зона   II    - зелена  30 256.362 301.605 269.076 91,47 107,61 117,65 

5 Зона   II    - зелена /пар. такси ст./ 30 65.795 83.305 69.898 83,91 106,24 126,61 

6 Зона  III    - плава 19 176.974 224.722 268.932 119,67 151,96 126,98 

7 Камиони, аутобуси 80 1.701 2.160 2.006 92,87 117,93 126,98 

8 Дневна карта за II и  III   зону  190 12.625 16.033 17.115 106,75 135,56 126,99 

   1.211.002 1.457.999 1.315.591 90,70 129,07 142,31 

 

 

Индекс остварења броја продатих карата за  2020. године у односу на број продатих 

карти у 2020. години креће се у границама од 70,13 за прву зону до 119,67  у трећој зони, 

одступања су уследила због измењеног режима за време ванредне ситуације у трајању од 40 

дана. 

Индекс остварења у односу на план у 2020. години  износи 90,70, индекс остварења 

умањен је због обуставе рада изазване пандемијом вирусом covid 19 а највећи је индекс 

остварења је у плану износи 151,96 у трећој зони.  

 Из наведеног се види да је је дошло до померања обима паркирања на појединим 

зонама, индекс остварења у 2020.години у односу на 2019. години износи 129,07. 

 

 

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000
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физички обим карата за 2020.год.
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Наплата паркирања путем смс порука приказана је на дијаграмима по зонама и 

оператерима. 

 

На дијаграму је приказан физички обим смс порука по зонама 

 

На дијаграму је приказан физички обим смс порука по оператерима. 
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ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА КОМУНАЛНИХ ПОСЛОВА 

 

 Почетком септембра 2016.године набављено је и почело са радом специјално возило 

за одношење неправилно паркираних и хаварисаних возила – паука.  

 У току 2020. године извршено је 542 услугe одношења неправилно паркираних 

возила.   

 Сви радници (возачи, пратиоци и чувари) ангажовани су да раде на депоу однетих 

возила, сходно потребама предузећа и оснивача.  

Комунални послови, одношење и чување однетих возила, извршавају се по налогу 

саобраћајне полиције, комуналне инспекције и комуналне полиције.   

Просек одношења возила по налогу за одношење у 2020. години износи 1,8 возилo 

по радном дану (рачунајући 542 уклоњенa возила и 303 раднa дана у 2020. години).  

У радној јединици за одношење возила „депо“ у складу са Законским прописима 

функционише физичко техничко обезбеђење. 

 

 

ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ 

 

Физички обим,  

 Претплатне-месечне карте  

Вредност 

услуге у 
дин. 

Укупно карти 
физички 

обим у 
2019.г.  

Планирани 
физички 

обим у 
2020.г.  

Остварени 
физички 

обим у 
2020.г.  

Индекс 

5/4 

Индекс  

5/3 

1 2 3 4 5 6 7 

-претплатна карта трећа зона возило 

станара 

          
630       

367 312 440 141,03 119,89 

-претплатна карта друга зона возило 

станара 

          
890       

410 382 378 98,95 92,20 

-претплатна карта прва зона возило станара 

 
      1.140       1.037 1.022 1.085 106,16 104,63 

-претплатна карта за затворени паркинг код 
«такси станица» 

        
1.380       

575 566 650 114,84 113,04 

-претплатна карта трећа зона       1.950       315 307 298 97,07 94,60 

-претплатна карта друга зона    2.110       490 469 603 128,57 123,06 

-претплатна карта за другу и трећу зону 
        

2.845       
140 144 99 68,75 70,71 

-претплатна карта прва зона       3.580       1.153 1.098 1.077 98,09 93,41 

-претплатна карта за прву и другу зону 
        

4.180       
133 150 81 54,00 60,90 

-претплатна карта за све локације        5.530 154 158 150 94,94 97,40 

–претплатне карте регистроване таксисте 3.420 0 0 0 0 0 

-претплатне карте трећа зона повл. на год.д. 1.560 48 29 24 82,76 50,00 

-претплатне карте  прва зона повл. на год.д. 2.864 156 158 144 91,14 92,31 

-претплатне карте тахи ст. повл. на год. д. 1.104 12 14 12 85,71 100,00 

-претплатне карте доплата по зонама 1.335 7 8 0 0 0 

-претплатне карте друга зона повл. на год.д. 1.668 24 29 2 6,90 8,33 

 

 Претплатне карте у 2020. години издаване су по захтеву грађана (физичких лица) и 

предузећа (правних лица).   

 Физички обим претплатних карaтa за 2020. годину планиран је према физичком 

обиму претплатних карaтa из 2019. године. План остварења се креће по приказаним 

индексима од 141,03 претплатних карaта за трећу зону па до 54,00 претплатних карата за 
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прву  и другу зону. Сходно са увођењем нових  улица под систем наплате дошло је до 

повећања месечних претплатних карата за одређене зоне. 

                                   

                                                 УКУПАН ПРИХОД 

 Највећи део остварених прихода представља ју приходи остварени од услуга 

паркирања по започеном сату, прихода од месечних карата, прихода од закупа паркинг 

места и прихода од  посебних дневних карата. 

 

Прилог:   Табела  прихода од  наплате услуга паркирања  у  2020. години.  

  
Опис 

Остварено 

2019. г. 

Планирано  

2020. г. 

Остварено 

2020.г. 

Индекс         

4/3 

Индекс         

4/2 

  1 2 3 4 5 6 

   ПРИХОДИ        

1 

Приходи од општих 

паркиралишта. 
  42.389.634 51.080.270    44.470.595 87,06 104,91 

2 

Приходи од претплатних 

карата 
8.968.414 10.490.000 8.658.170 82,54 96,54 

3 

Приходи од закупа паркинг 

места 
2.603.946 2.502.512 2.459.464 98,28 94,45 

4 Приходи од дневних карти 9.068.683 10.650.000 12.573.478 118,06 138,65 

  УКУПНО  63.030.677 74.722.782 68.161.707 91,22 108,14 

 

65%
13%

4%

18%

процентуални приказ прихода од услуга 

паркирања

паркиралишта

месечне карте

закуп 

пос.дневне карте

 

 

 

 ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак у 2020. године  Одлуком о обављању комуналне 

делатности управљања јавним паркиралиштима (Сл. Лист града Чачка бр. 14/2018),  

наплаћује услуге за коришћење простора за паркирање друмских моторних возила и 

прикључних возила на уређеним и обележеним местима по сваком започетом сату.   

 

 Индекс укупног прихода од наплате услуга паркирања остварено у односу на 

планирано у 2020.години је висок и износи 91,22 а у односу на 2019.годину 108,14.   
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 Највећи индекс „остварено у односу на планирано“ је код прихода од посебних 

дневних карата  и износи 118,06 а  повећан је приход од закупа паркинг места и његов 

индекс  износи 98,28.   

 

Индекс претплатних месечних  карата које су планиране на основу остварених у 

2020. години износи 82,54. 

            У оквиру ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак у сарадњи са Спортким центром Младост 

почетком јуна почео је са радом пилот пројекат РЕНТ А БАЈК (ЧА БАЈК). Изнајмљивање 

100 бицикли обављало се до краја августа на седам локација:затворен паркинг код Такси 

станице, Булевар Вука Караџића, ул. Драгише Мишовића, Љубић кеј, С. Ц. Младост, 

Алвлаџиница и Горња Трепча. У табели је приказан број сати изнајмљивања бицикала као и 

финансијски приход.  

 

-наплате услуге рента а бајка за период 01.06.-31.08.2020.год.  

Услугс рент а бајк Вред.услуге 

по сату 

Број сати Просечан бр. 

сати месечно 

Финансијски 

приход 

1 2 3 4 5 

Јун-октобар 50 12.368 4.123 515.333 

 

ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ  ЗА 2020.  ГОДИНУ 

 

  Пословни приходи ЈКП “Паркинг сервиса“ Чачак су остварени од наплате услуге 

паркирања  (појединачне карте, претплатне карте, закуп паркинг места и дневних карти),  

одношења и чувања  неправилно однетих возила, прихода од опомена и доплатних карата, 

као и од услуга обележавања.  Приход је приказан  табеларно.  

 
Прилог:   Табела  укупног прихода  у  2020. години.    

  Опис 

Остварено 

2019. г. 

Планирано 

2020. г. 

Остварено 

2020.г. 

Индекс         

4/3 

Индекс         

4/2 

  1 2 3 4 5 6 

   ПРИХОД  (1-9) 66.780.600 78.522.872 71.513.120 91,07 107,09 

1 

Приходи од услуга 

паркирања 
63.030.677 74.472.882 68.161.707 92,87 109,73 

2 

Приходи од услуга другом 

правном лицу 
      11.950 150.000 0 0 0 

3 

Приходи од паука и 

лежарина 
  1.672.414 1.999.990   2.513.042 125,65 150,26 

4 Приходи од рента-бајка    815.000 300.000 515.333 171,78 63,23 

5 

Приходи од премије 

осигурања 
15.031 50.000 118.074 236,15 785,54 

6 Приходи од камата 187.027 200.000 82.842 41,42 44,29 

7 Остали приходи   750.000 846 0,11 0 

8 

Приходи од обележавања 

саобраћајница 
319.923 200.000 121.276 60,64 37,91 

9. Ванредни приходи 728.578 150.000 0 0 0 
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На основу остварених резултата и процене за период јануар-децембар 2020. године, 

извршена је процена остварења плана прихода за 2020. годину, која показује следеће: 

 Индекс прихода од услуга паркирања у 2020. години у односу на план износи  92,87  

а индекс остварених прихода у 2020.години у односу на остварене приходе у 2019. 

години износи 109,73. 

 Индекс укупних прихода у 2020.години у односу на план износи 91,07 а индекс 

остварених прихода у 2020. години у односу на остварене приходе у 2019 години 

износи 107,09. 

 На приходе предузећа је знатно утицала пандемија вирусом COVID-19. Због увођења 

ванредне ситуације Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Чачка је 

издао НАРЕДБУ којом се обуставља наплата паркирања на јавним паркиралиштима  

од 24. марта 2020.године до 04. маја 2020. године. 

 Предузеће је у 2020.години пословало позитивно користећи своје расположиве 

ресурсе и оптимално је користило своја паркиралишта.  

У 2020. години није било директних субвенција, донација, нити било које помоћи 

предузећу.  

ОСТВАРЕНИ  РАСХОД ЗА  2020. ГОДИНУ 

   
Укупни трошкови и расходи ЈКП “Паркинг сервиса“ Чачак за 2020. годину   

Опис 
Остварено               

2019 г.  

Планирано    

2020. год. 

Остварено 

2020.г. 

Индекс       

4/3 

Индекс       

4/2 

Индекс       

3/2 

1 2 3 4 5 6 7 

 УКУПАН ПРИХОД 66.780.600 78.522.872 71.513.120 91,07 107,09 
           

117,58       

 УКУПНИ РАСХОДИ 57.430.438 72.472.872 69.419.063 95,79 120,88 
           

126,19       

Бруто зараде и остали лични 

расходи 

 

36.752.320 

 

42.768.872 

 

40.638.114 95,02 110,57 

           

116,37       

Бруто зараде  22.635.946 
     

26.215.344 
26.013.873 

99,23 114,92 

           

115,81       

Доприноси на терет послодавца 3.882.066 
       

4.495.932 
4.331.309 

96,34 111,57 

           

115,81       

Трошкови јубиларних награда 813.750 500.000 487.327 
97,47 59,89 

              

61,44       

Трошкови накнада члановима 

НО  
605.875 607.596 603.774 

99,37 99,65 

           

100,28       

Трошкови превоза 955.740 
       

1.300.000 
891.267 

68,56 93,25 

           

136,02       

Отпремнина 242.974 300.000 1.010 
0,34 0,42 

           

123,47       

Трошкови дневница 93.991 100.000 23.918 
23,92 25,45 

           

106,39       

Трошкови смештаја и тр.с.пут 13.290 50.000 17.100 
34,20 128,67 

           

376,22       

Солидарна помоћ и друга 

давања 
1.487.734 1.700.000 1.531.579 

90,09 102,95 

           

114,27       

Омладинска задруга и агенција 6.020.954 7.500.000 6.736.957 
89,83 111,89 

           
124,56       

Трошкови материјала 1.584.811 1.779.000 1.427.253 
80,23 68,81 

              

85,77       

Канцеларијски материјал - карте 936.338 980.000 704.657 
71,90 75,26 

           

104,66       

Утрошак материјал за рад и 

одржавање основних средстава 
648.473 

          

300.000 
233.971 

77,99 36,08 

              

46,26       

Трошкови материјала и боје за 

обележавање 
489.285          499.000 488.625 

97,92 99,87 

           

101,99       
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Трошкови горива и енергије 981.931 2.005.000 751.867 
37,50 76,57 

           

204,19       

Трошкови електричне енергије 341.096 690.000 297.209 
43,07 87,13 

           

202,29       

Трошкови грејања  60.703 320.000 0 
0,00 0,00 

           

527,16       

Гориво 580.132 995.000 454.658 
45,69 78,37 

           

171,51       

Трошкови производних услуга 4.148.429 5.400.000 2.968.934 
54,98 71,57 

           

130,17       

ПТТ трошкови 130.013 200.000 156.547 
78,27 120,41 

           

153,83       

ПТТ трошкови-моб.и фик. 

Телеф. услуге 
359.779 480.000 410.390 

85,50 114,07 

           

133,42       

Трошкови услуга одржавања 

смс и асиметричног приступа 
275.346 490.000 180.427 

36,82 65,53 

           

177,96       

Трошкови интернета 105.910 150.000 76.604 
51,07 72,33 

           
141,63       

ХТЗ ОПРЕМА 446.200 490.000 466.063 95,11 104,45   109,82       

Одржавање опреме, основних ср 118.494 310.000 112.238 
36,21 94,72 

           

261,62       

Одржавање рачунарске и видео 

опреме  
224.400 280.000 224.400 

80,14 100,00 

           

124,78       

Одржавање опреме на паркингу, 

кућица и рампи  
130.000 300.000 120.000 

40,00 92,31 

           

230,77       

Одржавање теретних, 

путничких и др. возила 
177.310 500.000 193.868 

38,77 109,34 

           

281,99       

Одржавање паркиралишта-

грађев. радови и опреме рента-

бајка 

25.200 250.000  

0,00 0,00 

           

992,06       

Одржавање хоризонталне 

сигнализације  
 200.000 38.500 

19,25     

Одржавање вертикалне 

сигнализације  
300.000 200.000 200.000 

100,00 66,67 

              

66,67       

Одржавање и адаптације зграде 877.740 400.000 0 
0,00 0,00 

              

45,57       

Одржавање оптичних веза 240.000 300.000 220.000 
73,33 91,67 

           

125,00       

Одржавање бицикли 129.250 150.000 107.070 
71,38 82,84 

           
116,05       

Трошкови рекламе 326.200 340.000 318.789 
93,76 97,73 

           

104,23       

Трошак регистрације возила 24.106 60.000 13.093 
21,82 54,31 

           

248,90       

Остали трошкови производних 

услуга 
122.000 100.000 3.270 

3,27 2,68 

              

81,97       

Трошкови услуга заштите на 

раду 
120.000 150.000 120.000 

80,00 100,00 

           

125,00       

Трошкови комуналних услуга 16.481 50.000 7.675 
15,35 46,57 

           

303,38       

Амортизација 3.695.016 6.000.000 3.957.180 65,95 107,10 
           

162,38       

Нематеријални трошкови 7.704.044 10.370.000 7.446.807 71,81 96,66 
           

134,60       

Стручна литература 113.818 200.000 78.568 39,28 69,03 
           

175,72       

Трошкови еко кампање  100.000 0 0,00     

Стручно усавршавање и 

семинари 
256.115 440.000 31.200 7,09 12,18 

           

171,80       

Трошкови осигурања 84.772 350.000 298.981 85,42 352,69 
           

412,87       

Чланарина 69.445 120.000 69.756 58,13 100,45 172,,80       
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Трошкови платног промета 125.434 180.000 149.409 83,01 119,11 
           

143,50       

Трошак репрезентације 123.936 125.000 123.345 98,68 99,52 
           

100,86       

Трошкови дана предузећа  60.000 33.600 56,00     

Трошкови физичко техничког 

обезбеђења 
1.255.739 2.000.000 1.457.083 72,85 116,03 

           

159,27       

Трошкови услуга одрж. Смс 

центра са модулом за наплату и 

контролу паркирања 

2.398.961 2.300.000 2.075.375 
90,23 86,51 

              

95,87       

Трошкови услуга оператера 

(Телеком, Теленор, Вип) 
908.342 2.000.000 1.656.150 82,81 182,33 

           

220,18       

Трошкови ревизорских и др. 

финан. консулт. услуга 
64.000 200.000 64.000 32,00 100,00 

           

312,50       

Трошкови адвокатских услуга 272.250 450.000 439.190 97,60 161,32 
           

165,29       

Трошкови одржавања књиг. 

софтвера 
184.553 300.000 194.897 64,97 105,60 

           

162,55       

Трошкови  одржавања софтвера 
за аутоматску наплату  

246.000 300.000 246.000 82,00 100,00 
           

121,95       

Трошкови услуга центра за 

потрошаче  
84.000 100.000 84.000 84,00 100,00 

           

119,05       

Трошкови урбан. и  геодетских 

услуга 
166.280 150.000 0   

              

90,21       

Трошкови мониторинга 0 200.000 0     

Трошкови ФУК 150.000 150.000 0   
           

100,00       

Остали нематеријални 

трошкови  
      359.070 645.000 445.253 69,03 124,00 

           

179,63       

Трошкови смањења зарада  841.329 0 0       

Финансијски расходи 221.835 200.000 2.915.128 1457,56 1314,10 
              

90,16       

Остали расходи  221.835 3.400.000 7.865.401 231,34 3545,61 
        

1.532,67       

Издатци за хумани спорт и 

здрав. нам.идр 
       10.000  50.000 0   

           

500,00       

Остали непоменути расходи       169.378 500.000 458.907 91,78 270,94 
           

295,20       

Расходи  по основу 

расх.опреме,и отписа 

потраживања 

2.162.674  989.472 
  45,75                         

 

 

УКУПАН ПРИХОД 66.780.600 78.522.872 71.513.120 91,07 107,09 
           

117,58       

 УКУПНИ РАСХОДИ 57.430.438      72.472.872 69.419.063 95,79 120,88 
           

126,19       

 УКУПНА  ДОБИТ  9.350.162       6.050.000 2.094.057 34,61 22,40 
              

64,70       

 

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак је пословну 2020. годину завршио позитивно са  

бруто добити од 2.094.057 динара. Након поднете пореске пријаве пореза на добит за 

2020.годину предузеће је утврдило укупну обавезу у износу 1.473.867 динара. Укупан нето 

добитак после опорезивања за 2020. годину предузеће је остварило у износу од 578.832 

динара. 
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Увођење ванредног стања услед пандемије вируса COVID-19  и одлуке Градског 

штаба за ванредне ситуације града Чачака о обустави наплате паркирања проузроковало је 

мање остварен приход предузећа а самим тим и мање остварену добит. 

При остварењу расхода ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак у 2020. години водило је рачуна 

о стабилности пословања  и  задовољавању  општих  потреба.  

Предузеће је током 2020. године успело да смањи  део трошкова у односу на 

планиране трошкове из Програма пословања за 2020. годину.  

  Индекс расхода у  2020. години је 91,07 остварено у односу на планирано.   Ниво 

бруто зарада и остали лични расходи током 2019. године у односу на Програм пословања за 

2020. годину је мањи, односно индекс остварења у односу на планирано је 95,02 у 2020. 

години.   

 Трошкови накнада члановима Надзорног одбора су остварени индексом од 99,37 у 

односу на планирано у 2020. години, а у складу са одредбама члана 5. Одлуке о накнади за 

рад Надзорног одбора у јавном предузећу.  

Трошкови солидарне помоћи су остварени индексом од 90,09. У току 2020.године 

исплаћена је запосленима солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног 

положаја а у складу са изменама чл. 105а Колективног уговора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак 

(Сл. Лист града Чачка бр. 15/2017). 

 Трошкови материјала обухватају трошкове канцеларијског материјала, трошкове 

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

одржавање и резервне делове, трошкове боје за обележавање и одржавање сигнализације и 

осталог материјала. Индекс остварених у односу на планиране трошкове материјала износи 

80,23.  

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије и грејања у 

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

паук возило, теретна возила  и путничка возила, трактор, машину за обележавање и др. 

транспортна средства и опрему. Индекс остварења ових трошкова у односу на планиране 

износи 37,50. 

Трошкови производних услуга у 2020. години су имали индекс остварења од 54,98 и 

обухватају: 

- ПТТ трошкове (трошкове пошиљки, телефонских рачуна, корпоративног саобраћаја и 

комуникације одржавања налога за рад СМС наплатe) 

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

средстава, паркиралишта, депоа, вертикалне и хоризонталне сигнализације, поправки 

кућица, адаптације, одржавања оптичких веза и остало.  

- трошкове рекламе и пропаганде 

-трошкови хтз опреме 

- трошкове регистрације путничких и теретних возила, 

-остали трошкови производних услуга ( трошкови комуналних услуга, трошкови услуга 

заштите на раду и осталих производних услуга). 

 

Нематеријални трошкови обухватају: 

-трошкове осигурања, стручне литературе, платног промета, чланарина, семинара и 

стручног усавршавања,  репрезентације, трошкове накнаде провајдерима и мобилним 

оператерима (СМС наплата паркирања /мтс, вип, теленор.../), трошкови физичко-техничког 

обезбеђења, трошкове одржавања софтвера за аутоматску и смс наплату, трошкове 
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адвокатских услуга, трошкове ревизорских услуга, трошкове одржавања софтвера 

књиговодственог програма, трошкове услуга центра за потрошаче  

 

Остали нематеријални трошкови у 2020. години у односу  на план за 2020.годину имају 

индекс остварења од 69,03 и обухватају трошкове административних такси, судских такси, 

трошкове очитаваља тахографских картица, судских такси, таксе за јавни медијски сервис, 

наплате «Посебних Дневних карти» и процедура,  трошкове услуга центра за потрошаче, 

трошкове провизија за услуге продаје греб картице, трошкови такси за јавно медијски 

сервис, накнада за заштиту и унапређење животне средине и других нематеријалних 

трошкова. 

            Финансијски и остали расходи су остварени у већем износу услед неочекиваног 

завршетка вишегодишњег судског спора. 

Током 2020. године обновљена је и купљена нова опрема за контролу СМС наплате, 

а унапређен је видео надзор затворених паркиралишта и депоа. ЈКП „Паркинг сервис“ је 

набавио  два информативна дисплеја  који ће бити постављени на локацијама у улици 

Кужељевља и у улици 9. Југовића, који приказују број слободних паркинг места на 

затвореном паркингу Скадарска улица. 

 Урађена је хоризонтална сигнализација – обележена су сва паркинг места у граду 

која су под наплатом, чак су обележена и места у ширем кругу која и нису била под напла 

том. Сва вертикална сигнализација је прегледана, поправљена, додат је потребан број 

информативних знакова а у улицама Хајдук Вељковој, Жупана Страцимира, Железничкој, 

Др Драгиша Мишовић, Обилићевој, Светозара Марковића, Карађорђева, Краља Петра I и 

Цара Душана додате су табле обавештења.  

Обележена су и бесплатна паркинг места за лица са инвалидитетом на 

паркиралиштима под наплатом, као и  на свим предвиђеним местима у граду где је 

дозвољено паркирање ове категорије корисника. 

У 2020. години ЈКП Паркинг сервис Чачак је купило од Удружења Паркиралишта 

Србије паркинг карте за особе са инвалидитетом и исте је бесплатно издавало  инвалидним 

лицима који испуњавају критеријуме за коришћење истих у складу са Одлуком о обављању 

комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима. 

Предузеће је током летњег периода извршило обуку радника за обележавање 

хоризонталне сигнализације. А затим је извршено обележавање градских  саобраћајница, 

сходно временским условима и потребама. У склопу ове делатности вршене су услуге 

обележавања и трећим лицима. 
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
 

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
ЈКП »Паркинг сервис« Чачак (у даљем тексту јавно комунално предузеће) основано је 
Одлуком о оснивању ЈКП«Паркинг сервис« Чачак од 15. децембра 2008. године од 
стране Скупштине града Чачка. 
 
Предузеће је регистровано код Агенције за привредне регистре решењем број БД 
27110/2009 од 27. марта 2009. године. 
 
Основна делатност ЈКП »Паркинг сервис« Чачак је наплата услуга паркирања моторних 
возила на паркиралиштима, услуге одношења непрописно паркираних возила, 
одржавање и обележавање паркиралишта. 
 
Седиште Предузећа: Чачак 
Адреса: Цара Лазара 51 
Време оснивања: 
Матични број: 20518898 
Шифра и назив претежне делатности: 5221-услужне делатности у копненом саобраћају 
ПИБ: 106026531 
 
Просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца према подацима за 
2020. годину износи 30. 
 
Ревизију финансијских извештаја за претходну годину извршио је »Еуроаудит« доо. 
Београд и изразио позитивно мишљење. 
 
У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/2019) 
Предузеће је разврстано у мало правно лице. Према ставу 1 члана 65. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', 15/2016, 88/2019) Предузеће је обавезно да 
изврши ревизију финансијских извештаја. 
 
Финансијски извештаји су одобрени од стране Директора Предузећа дана 30.01.2021. 
године. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА 
 

Основе за састављање финансијских извештаја 
 
Финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са Законом о рачуноводству 
(Службени гласник РС, бр. 73/2019) и другим рачуноводственим прописима који се 
примењују у Републици Србији. 
 
На основу Закона о рачуноводству, правна лица и предузетници у Републици Србији су у 
обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, 
прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских 
извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која подразумева 
Концептуални оквир за финансијско извештавање („Оквир“), Међународне 
рачуноводствене стандарде („МРС“), односно Међународне стандарде финансијског 
извештавања („МСФИ“), као и тумачења која су саставни део стандарда.  
 
Превод Оквира, МРС, МСФИ и тумачења, издатих од стране Одбора за међународне 
рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачења међународних стандарда 
финансијског извештавања, утврђује се решењем Министра финансија и објављује у 
Службеном гласнику РС. До датума састављања финансијских извештаја за 2020. годину 
примењују се преведени и објављени стандарди и тумачења стандарда (»Сл. Гласник РС« 
бр. бр. 83).  
 
Сходно томе, приликом састављања финансијских извештаја Друштво примењује МРС, 
МСФИ и тумачења која су на снази за годину која се завршава 31. децембра 2020. године. 
 
Презентација финансијских извештаја 

 
Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и 
форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике 
(Службени гласник РС, бр. 95/2014).  

 
Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није 
другачије наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 
 
Упоредни подаци приказани су у хиљадама динара (РСД), важећим на дан 31. децембра 
2019. године. 
 
Рачуноводствени метод 

 
Финансијски извештаји су састављени по методу првобитне набавне вредности 
(историјског трошка), осим уколико МСФИ не захтевају другачији основ вредновања на 
начин описан у рачуноводственим политикама.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА  

 
3.1. Правила процењивања – основне претпоставке 

 
Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело 
узрочности) и начелу сталности пословања. 
 
Према начелу настанка пословног догађаја, пословни догађај се признаје када је настао и 
укључује се у финансијске извештаје у периоду на који се односи, независно од пријема 
исплате новца у вези са тим пословним догађајем. 
 
Финансијски извештаји су састављени под претпоставком да ће Друштво да послује у 
неограниченом временском периоду и да ће да настави са пословањем и у догледној 
будућности. 
 

3.2. Признавање елемената финансијских извештаја 
 
Средство се признаје у билансу стања када је вероватно да ће по основу коришћења 
средстава будуће економске користи притицати у Друштво и када средство има набавну 
вредност или цену коштања или вредност која може да се поуздано измери. 
 
Обавеза се признаје у билансу стања када је вероватно да ће одлив ресурса који садржи 
економске користи проистећи из подмирења садашњих обавеза и када се износ обавезе 
која ће се подмирити може поуздано да измери. 
 
Приход се признаје у билансу успеха када је повећање економских користи повезано са 
повећањем средства или смањењем обавеза које могу поуздано да се измере, односно да 
признавање прихода настаје истовремено са признавањем повећања средстава или 
смањења обавеза. 
 
Расходи се признају у билансу успеха када смањење економских користи које је повезано 
са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери, односно да 
признавање расхода настаје истовремено са признавањем пораста обавеза и смањењем 
средстава. 
 
Капитал се исказује у складу са финансијским концептом капитала као уложени новац или 
уложена куповна моћ и представља нето имовину Друштва. Из финансијског концепта 
капитала проистиче концепт очувања капитала. Очување капитала мери се номиналним 
монетарним јединицама – РСД. По овом концепту добитак је зарађен само ако 
финансијски (или новчани) износ нето имовине на крају периода премашује финансијски 
(или новчани) износ нето имовине на почетку периода, након укључивања било каквих 
расподела власницима или доприноса власника у току године. 
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3.3. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман 

курсних разлика 
 
Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу 
утврђеном на међубанкарском тржишту девиза у Србији, који је важио на дан пословне 
промене. 
 
Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у 
динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза за тај дан. 
 
Нето позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом пословних трансакција у 
страној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути, 
евидентиране су у корист или на терет биланса успеха. 
 
Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страној 
валути прерачунате су по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције.  
 
Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за 
прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били 
следећи: 
 

 31.12.2020. 31.12.2019. 
1 ЕУР 117,5802 117,5928 
1 УСД 95,6637 104,9186  
1 ЦХФ 108,4388 108,4004 

 
3.4. Коефицијенти раста потрошачких цена у Републици Србији (годишња 

инфлација): 
 

Месец 2020. 2019. 
Јануар 0,020 0,021 
Фебруар 0,019 0,024 
Март 0,013 0,028 
Април 0,006 0,031 
Мај 0,007 0,022 
Јун 0,016 0,015 
Јул 0,020 0,016 
Август 0,019 0,013 
Септембар 0,018 0,011 
Октобар 0,018 0,010 
Новембар 0,017 0,015 
Децембар 0,013 0,019 

 
3.5. Трошкови позајмљивања 
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Трошкови позајмљивања се односе на камате и друге трошкове који настају у вези са 
позајмљивањем средстава. Трошкови позајмљивања који се могу непосредно приписати 
стицању, изградњи или изради средства (инвестиције) које се оспособљава за употребу, 
укључују се у набавну вредност или цену коштања тог средства. Остали трошкови 
позајмљивања признају се као расход периода у коме су настали. 
 

3.6. Умањење вредности имовине 
 
На дан сваког биланса стања, Друштво преиспитује књиговодствену вредност своје 
материјалне и нематеријалне имовине да би утврдило да ли постоје индикације да је 
дошло до губитка по основу умањења вредности имовине. Уколико такве индикације 
постоје, процењује се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуални 
губитак. Ако није могуће проценити надокнадиви износ појединог средства, Друштво 
процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а којој то средство припада. 

 
Надокнадива вредност је нето остварива вредност или вредност у употреби, зависно од 
тога која је виша.  
 
Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодствене вредности, онда се књиговодствена вредност тог средства умањује до 
надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим 
ако средство претходно није било предмет ревалоризације. У том случају део губитка, до 
износа ревалоризације, признаје се у оквиру промена на капиталу. 
 

3.7. Нематеријална имовина 
 
Нематеријална имовина се признаје само када је вероватно да ће од тог улагања притицати 
економске користи и када је набавна вредност улагања поуздано мерљива, а обухватају се: 
улагања у развој, концесије, патенти, франшизе, лиценце, улагања у осталу нематеријалну 
имовину (у оквиру којих су дугорочно плаћени трошкови закупа, право коришћења 
државног земљишта). Почетно признавање нематеријалне имовине врши се по набавној 
вредности.  
Амортизација се обрачунава пропорционалном методом, применом стопа које се утврђују 
на основу процењеног корисног века средстава. 
Нематеријална имовина чије је време утврђено уговором амортизује се у роковима који 
произилазе из уговора. 

 
3.8. Некретнине, постројења и опрема 

 
Некретнине, постројења и опрема се иницијално признају по набавној вредности, односно 
по цени коштања за средства израђена у сопственој режији. Набавну вредност чини 
фактурна вредност увећана за све трошкове које се могу директно приписати довођењу 
ових средстава у стање функционалне приправности. 
 
Некретнине, постројења и опрема се капитализују ако је век њиховог коришћења дужи од 
једне године. 
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Накнадна улагања у некретнине, постројења и опрему, која имају за циљ продужење 
корисног века употребе или повећање капацитета, повећавају књиговодствену вредност. 
 
Након почетног признавања, некретнине, постројења и опрема се књиже по њиховој 
набавној вредности умањеној за укупну евентуалну акумулирану амортизацију и укупне 
евентуалне акумулиране губитке због умањења вредности. 
 
Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава на вредност некретнина, 
постројења и опреме на почетку године, односно на набавну вредност некретнина, 
постројења и опреме стављених у употребу током године, применом пропорционалне 
методе у току процењеног корисног века употребе средстава, који одражавају следеће 
стопе: 
 

Опис Стопа амортизације 
Грађевински објекти 5-10% 
Компјутерска опрема 6,66-20% 
Канцеларијска опрема  3,3-10% 
Аутомобили 10% 
Камиони, трактор, машине 5% 
Остала основна средства 10-20% 
 
Обрачун амортизације почиње од дана када је средство стављено у употребу. 
Амортизационе стопе се могу ревидирати сваке године ради обрачуна амортизације која 
одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања и преостали намеравани век  
њиховог коришћења. 
 
Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују 
будуће економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу 
продаје (као разлика између нето продајне вредности и књиговодствене вредности) 
односно губици од отписа средства (у висини књиговодствене вредности) признају се у 
билансу успеха одговарајућег периода. 
 

3.9. Залихе 
 
Залихе се вреднују по набавној вредности, односно цени коштања, или нето остваривој 
вредности, у зависности која је нижа.  
 
Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, увозне дажбине, транспортне 
трошкове и друге зависне трошкове набавке. Цена коштања обухвата трошкове директног 
материјала, директног рада и индиректне трошкове производње. Трошкови су укључени у 
цену коштања на бази нормалног степена искоришћености капацитета, не укључујући 
трошкове камата и трошкове периода. 
 
Нето остварива вредност представља вредност по којој залихе могу бити продате у 
тржишним условима пословања, након умањења за трошкове продаје.  
 
Обрачун излаза залиха утврђује се методом просечне пондерисане цене. 
 

3.10. Финансијски инструменти 
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Класификација финансијских инструмената 
Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, потраживања и 
краткорочне финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте. Друштво 
класификује финансијска средства у неку од следећих категорија: средства по фер 
вредности кроз биланс успеха, инвестиције које се држе до доспећа, кредити (зајмови) и 
потраживања и средства расположива за продају. Класификација зависи од сврхе за коју 
су средства стечена. Руководство Друштва утврђује класификацију финансијских 
средстава приликом иницијалног признавања. 
Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске 
обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе.  

 
Метод ефективне камате 
Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизоване вредности финансијског 
средства или финансијске обавезе и расподеле прихода од камате и расхода од камате 
током одређеног периода. Ефективна каматна стопа је каматна стопа која дисконтује 
будуће готовинске исплате или примања током очекиваног рока трајања финансијског 
инструмента или где је прикладно, током краћег периода на нето књиговодствену 
вредност финансијског средства или финансијске обавезе.  

 
Готовина и готовински еквиваленти 
Под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се новац у благајни, средства 
на текућим и девизним рачунима као и краткорочни депозити до три месеца које је могуће 
лако конвертовати у готовину и који су предмет ниског ризика од промене вредности. 
 
Кредити (зајмови) и потраживања 
Потраживања од купаца, кредити (зајмови) и остала потраживања и пласмани са фиксним 
или одредивим плаћањима која се не котирају на активном тржишту, класификују се као 
потраживања и кредити (краткорочни зајмови) и потраживања.  
 
Кредити и потраживања вреднују се по амортизованој вредности, применом методе 
ефективне камате, након умањења вредности по основу обезвређења. Приход од камате се 
признаје применом метода ефективне камате, осим у случају краткорочних потраживања, 
где признавање прихода од камате не би било материјално значајно. 

 
Умањења вредности финансијских средстава 
 
На дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоје објективни докази да је 
дошло до умањења вредности финансијског средства или групе финансијских средстава 
(осим средстава исказаних по фер вредности кроз биланс успеха). Обезвређење 
финансијских средстава се врши када постоје објективни докази да ће, као резултат једног 
или више догађаја који су се десили након почетног признавања финансијског средства, 
процењени будући новчани токови средстава измењени. 
 
Обезвређење (исправка вредности) потраживања врши се индиректно за износ доспелих 
потраживања која нису наплаћена у периоду од 60 дана од датума доспећа за плаћање, а 
директно ако је немогућност наплате извесна и документована. Промене на рачуну 
исправке вредности потраживања евидентирају се у корист или на терет биланса успеха. 
Наплата отписаних потраживања укључује се у билансу успеха као приход од 
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усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс 
успеха. 
 
 
 
 
Остале финансијске обавезе 
 
Остале финансијске обавезе, укључујући обавезе по кредитима, иницијално се признају  
по фер вредности примљених  средстава, умањене за трошкове трансакције. 
 
Након почетног признавања, остале финансијске обавезе се вреднују по амортизованој 
вредности коришћењем метода ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у 
билансу успеха обрачунског периода. 
 

 
3.11. Порез на добитак  

 
Текући порез 
Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима о 
опорезивању Републике Србије. Коначни износ обавезе пореза на добитак утврђује се 
применом пореске стопе од 15% на пореску основицу утврђену у пореском билансу 
Друштва. Пореска основица приказана у пореском билансу укључује добитак приказан у 
званичном билансу успеха који се коригује за сталне разлике које су дефинисане 
прописима о опорезивању порезом на добит Републике Србије.  
 
Републички прописи не предвиђају да се порески губици из текућег периода могу 
користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, 
губици из текућег периода могу се користити за умањење пореске основице будућих 
обрачунских периода, али не дуже од 5 година.  
 
Одложени порез 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
билансу стања, за привремене разлике произашле између књиговодствене вредности 
средства и обавеза у финансијским извештајима и њихове одговарајуће пореске основице 
коришћене у израчунавању опорезивог добитка. Одложене пореске обавезе се признају за 
све опорезиве привремене разлике, док се одложена пореска средства признају у мери у 
којој је вероватно да ће опорезиви добици бити расположиви за коришћење одбитних 
привремених разлика. 
 
Одложени порез се обрачунава по пореским стопама за које се очекује да ће се 
примењивати у периоду када се средство реализује или обавеза измирује. Одложени порез 
се евидентира на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које 
се евидентирају директно у корист или на терет капитала, и у том случају се одложени 
порез такође распоређује у оквиру капитала. 
 

3.12. Примања запослених 
 
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада 
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У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да 
плаћа доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност 
запослених. Ове обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима 
обрачунатим по стопама прописаним релевантним законским прописима. Друштво је, 
такође, обавезно да од бруто плата запослених обустави доприносе и да их, у име 
запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на терет послодавца и доприноси на терет 
запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе. 
 
Друштво није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по 
овим основама.  
 
Отпремнине 
У складу са Законом о раду и Правилником о раду, Друштво има обавезу да запосленом 
исплати отпремнину приликом одласка у пензију у износу две просечне зараде остварене у 
Републици Србији према последњем објављеном податку Републикчког органа за послове 
статистике. Друштво није извршило актуарску процену садашње вредности ове обавезе, и 
с тим у вези, није извршило резервисања по том основу у пратећим финансијским 
извештајима. Због повољне старосне структуре и постојећег броја запослених, 
руководство Друштва верује да би таква резервисања, уколико би била процењена, била 
нематеријална за поштену презентацију финансијских извештаја. 
 

3.13. Лизинг 
 
Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се уговором о 
лизингу на Друштво преносе сви ризици и користи које произилазе из власништва над 
средствима. Сваки други лизинг се класификује као оперативни лизинг.  
 
Средства која се држе по уговорима о финансијском лизингу се признају у билансу стања 
Друштва у висини садашњих минималних рата лизинга утврђених на почетку периода 
лизинга. Одговарајућа обавеза према даваоцу лизинга се укључује у биланс стања као 
обавеза по финансијском лизингу. Средства која се држе на бази финансијског лизинга 
амортизују се током периода корисног века трајања, у зависности од тога који је од ова два 
периода краћи. 

 
Закупи код којих закуподавац задржава значајнији део ризика и користи од власништва 
класификују се као оперативни лизинг. Плаћања по основу уговора о оперативном лизингу 
признају се у билансу успеха равномерно као трошак током периода трајања лизинга. 
 

3.14. Приходи и расходи  
 

Приходи од продаје робе, производа и извршених услуга признају се у билансу успеха под 
условом да су сви ризици и користи прешли на купца. Приходи од продаје се евидентирају 
у моменту испоруке робе и производа или извршења услуге. Приходи се исказују по 
фактурној вредности, умањеној за одобрене попусте и порез на додату вредност.  
 
У пословној годни се признају сви приходи и расходи који се односе на пословну годину 
без обзира на датум њихове наплате односно исплате. 
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ  

 
Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Друштва да врши процене и 
утврђује претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и 
обавеза и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања 
финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове 
процене и претпоставке су засноване на претходном искуству, текућим и очекиваним 
условима пословања и осталим расположивим информацијама на дан састављања 
финансијских извештаја. Стварни резултати могу да се разликују од процењених износа. 
 
Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење процене и доношење 
претпоставки представљена су у даљем тексту:  
 

4.1. Корисни век некретнина, постројења и опреме 
 

Друштво процењује преостали корисни век некретнина, постројења и опреме на крају 
сваке пословне године. Процена корисног века некретнина, постројења и опреме је 
заснована на историјском искуству са сличним средствима, као и предвиђеном 
технолошком напретку и променама економских и индустријских фактора. 
 

4.2. Умањење вредности имовине 
 

На дан биланса стања, Друштво врши преглед књиговодствене вредности материјалне и 
нематеријалне имовине и процењује да ли постоје индикације за умањење вредности неког 
средства. Приликом процењивања умањења вредности, средства која готовинске токове не 
генеришу независно додељују се одговарајућој јединици која генерише новац. Накнадне 
промене у додељивању јединици која генерише новац или у времену новчаних токова 
могу да утичу на књиговодствену вредност односне имовине. 
 

4.3. Исправка вредности потраживања  
 

Исправка вредности сумњивих и  спорних потраживања је извршена на основу 
процењених губитака услед немогућности купаца да испуне своје обавезе у року који 
прелази рок толеранције наплативости потраживања. Процена руководства је заснована на 
старосној анализи потраживања од купаца, историјским отписима, кредитној способности 
купаца и променама у постојећим условима продаје. Ово укључује и претпоставке о 
будућем понашању купаца и очекиваној будућој наплати. Промене у условима пословања, 
делатности или околностима везаним за одређене купце могу да имају за последицу 
корекцију исправке вредности сумњивих и спорних потраживања обелодањене у 
приложеним финансијским извештајима. 
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4.4. Исправка вредности застарелих залиха и залиха са успореним обртом 
 

Друштво врши исправку вредности застарелих залиха као и залиха са успореним обртом. 
Поред тога, одређене залихе Друштва вредноване су по њиховој нето остваривој 
вредности. Процена нето оствариве вредности залиха извршена је на основу 
најпоузданијих расположивих доказа у време вршења процене. Ова процена узима у обзир 
очекивано кретање цена и трошкова у периоду након датума биланса стања и њена 
реалност зависи од будућих догађаја који треба да потврде услове који су постојали на дан 
биланса стања. 

 
4.5. Судски спорови  
 

Приликом одмеравања и признавања резервисања и утврђивања нивоа изложености 
потенцијалним обавезама које се односе на постојеће судске спорове руководство 
Друштва доноси одређене процене. Ове процене су неопходне ради утврђивања 
вероватноће настанка негативног исхода и одређивања износа неопходног за коначно 
судско поравнање. Услед инхерентне неизвесности у поступку процењивања, стварни 
губици могу да се разликују од губитака иницијално утврђених проценом. Због тога се 
процене коригују када Друштво дође до нових информација, углавном уз подршку 
интерних стручних служби или спољних саветника. Измене процена могу да у значајној 
мери утичу на будуће пословне резултате. 
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5. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  

у хиљадама динара 

 
Грађевински 
објекти 

Постројења 
и опрема Укупно 

Набавна вредност на почетку године 1.064 34.392 35.456 
Повећање: 1.168 2.788 3.956 
Набавка, активирање и пренос 2.788 2.788 
Донос са опреме 1.168 1.168 
Смањење: (3.061) (3.061) 
Продаја у току године (1.524) (1.524) 
Расход и мањак у току године (369) (369) 
Пренос на грађ. објекте (1.168) (1.168) 
Набавна вредност на крају године 2.232 34.119 36.351 

    
Кумулирана исправка на почетку године 384 11.511 11.895 
Повећање: 347 3.007 3.354 
Амортизација 191 3.007 3.198 
Донос са опреме 156 156 
Смањење: (994) (994) 
Продаја у току године (502) (502) 
Расход и мањак у току године (336) (336) 
Пренос на грађ. објекте (156) (156) 
Стање на крају године 731 13.524 14.255 

Нето садашња вредност: 
31.12.2020. године 1.501 20.595 22.096 

Нето садашња вредност: 
31.12.2019. године 680 22.881 23.561 
 
Друштво има власништво над свим средствима приказаним у билансу стања. 
 
Набављена постројења и опрема у току године су призната по набавној вредности. 
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Набављена основна средства су дата у наредној табели: 

хиљада динара 

Набављено средство Набавна 
вредност 

1 2 
ХП ЛАСЕР ЈЕТ М130 17 
РАЧУНАР ПЦ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ 89 
ХП ЛАСЕР ЈЕТ ПРО М12А 24 
ЕПСОН ПОС ТМ-Т20ИИ-002 15 
КАМЕРА СА АДАП. И ПРАТ. ОПР. 86 
РАЧУНАР СА ПРАЋОМ ОПРЕМОМ 62 
РУМБА Ф1 70 
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ШКОДА А7 СТИЛ 2.097 
ФОТЕЉА КАНЦЕЛАРИЈСКА БИЗНИС 10 
КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПЛАХАР СА ПОЛИЦ. 65 
ЛЕД ДИСПЛЕЈ ППС150-2X3Y-ЛС-ГСМ 253 
Укупно: 2.788 
 
Обрачун амортизације грађевинских објеката и постројења и опреме се врши 
пропорционалном методом, применом утврђених стопа на набавну вредност. 

 
6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

 
у хиљадама динара 

 Купци у земљи 

Бруто потраживање на почетку године 8.358 
Бруто потраживање на крају године 10.094 

  
Повећање исправке вредности у току године 964 
Исправка вредности на крају године 964 

НЕТО СТАЊЕ 
31.12.2020. године 9.130 
31.12.2019. године 8.358 
 
На доспела ненаплаћена потраживања Предузеће не врши обрачун затезне камате. 
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Старосна структура потраживања на дан 31. децембра 2020. године представљена је на 
следећи начин: 
 

у хиљадама динара 

Старост потраживања  у данима 
Потраживања 
до 365 дана 
старости 

Потраживања 
старија од 
годину дана 

Укупно 
(2+3) 

1 2 3 4 
Купци у земљи (бруто) 9.130 964 10.094 
Исправка вредности (964) (964) 
Нето потраживања 9.130 9.130 
 

7. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
 

у хиљадама динара 
 31. децембра  

2020. 
31. децембра  

2019. 
   

Потраживања за накнаде зарада које се 
рефундирају 37 
Потраживања по основу накнада штета 150 141 
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА: 150 178 
 

8. ГОТОВИНА 
 

у хиљадама динара 
 31. децембра 

2020. 
31. децембра 

2019. 
   

1. Динарски пословни рачун 8.161 3.217 
2. Динарска благајна  63 87 
УКУПНО (1+2) 8.224 3.304 
 

9. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

у хиљадама динара 
 31. децембра 

2020. 
31. децембра 

2019. 
   

Остала активна временска разграничења 7.657 9.618 
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10.  КАПИТАЛ 
 
Основни капитал Предузећа исказан на дан 31. децембра 2020. године у износу од 5.230 
хиљада динара (2019. године – 5.230 хиљада динара) чини државни капитал. 
Регистрован новчани основни капитал Предузећа код Агенције за привредне регистре 
износи 47 хиљада динара.  
Предузеће је започело поступак усаглашавања капитала у пословним књигама са 
капиталом у актима и уписаним код Агенције за привредне регистре. 
 

11. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
 

у хиљадама динара 

 
31. децембра 

2020. 
31. децембра 

2019. 

1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосленим 
у почетном билансу   

2. Резервисања у току године  4.043 
3. Искоришћена резервисања у току године (243) 
Резервисања за накнаде и друге бенфиције запосленима 
на крају године (1+2-3) 3.800  
 

12. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

у хиљадама динара 

 
31. децембра 

2020. 
31. децембра 

2019. 

Одложене пореске обавезе по основу (а) 41 
а) разлике између књиговодствене вредности имовине 
и њене пореске основице 41  
 

13. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

у хиљадама динара 

Кредитор Рок 
отплате 

Почетак 
отплате Обезбеђење Каматна 

стопа Валута  
Износ 
хиљада 
динара 

1 2 3 4 5 6 7 

ИНТЕСА 
ЛЕСИНГ  20.08.2021. 23.08.2016. Менице 

4,24% 
(3,5%+1М 
Белибор) 

РСД 1.189 

Обавезе по основу фин. лизинга чије је доспеће до годину дана 1.189 
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14. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
у хиљадама динара 

 
31. децембра 

2020. 
31. децембра 

2019. 

1. Обавезе за бруто накнаде зарада које се рефундирају 37 
2. Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 2.819 
3. Обавезе за дивиденду и учешће у добитку 3.968 
4. Обавезе према запосленом по основу службеног 
путовања, смештаја, отпремнине и друго 74 77 

5. Обавезе према органима управљања 173 173 
6. Остале обавезе  4.084 116 
ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1 до 6) 7.150 4.371 
 

15. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОРПИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 
 

у хиљадама динара 

 
31. децембра 

2020. 
31. децембра 

2019. 

1. Обавезе за порез из резултата 176 400 
2. Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 107 107 
ОБАВЕЗЕ за остале порезе, допр. и друге дажбине 
(1+2) 283 507 

 
16. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 
у хиљадама динара 

 
01.01-31.12. 

2020. 
01.01-31.12. 

2019. 

1. Трошкови осталог (режијског) материјала 1.407 1.584 
2. Трошкови резервних делова 20 1 
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (1+2) 1.427 1.585 
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17. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ 

РАСХОДИ 
 

у хиљадама динара 

 
01.01-31.12. 

2020. 

01.01-
31.12. 
2019. 

1. Трошкови зарада и накнада (бруто)  26.014 22.636 
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет 
послодавца 4.331 3.881 

3. Трошкови накнада по уговору о привременим и 
повременим пословима 6.737  

4. Трошкови накнада директору односно члановима 
органима управљања и надзора 604 606 

5. Остали лични расходи и накнаде 2.952 3.608 
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ 
ЛИЧНИ РАСХОДИ (1 до 5) 40.638 30.731 

 
18. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

 
у хиљадама динара 

 
01.01-31.12. 

2020. 
01.01-31.12. 

2019. 

1. Трошкови транспортних услуга 824 994 
2. Трошкови услуга на одржавању 1.216 2.222 
3. Трошкови рекламе и пропаганде 319 326 
4. Трошкови осталих услуга 610 607 
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (1 до 4) 2.969 4.149 
 

19. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 
 

у хиљадама динара 
 01.01-31.12. 

2020. 
01.01-31.12. 

2019. 
   

1. Трошкови непроизводних услуга 2.447 2.540 
2. Трошкови репрезентације 157 124 
3. Трошкови премије осигурања 299 85 
4. Трошкови платног промета 149 125 
5. Трошкови чланарина 70 70 
6. Трошкови пореза 61  
7. Остали нематеријални трошкови 4.264 10.781 
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НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (1 до 7) 7.447 13.725 
 

20. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ 
КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

 
у хиљадама динара 

 01.01-31.12. 
2020. 

01.01-31.12. 
2019. 

   
Обезвређење потраживања  964  

 
21. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 
у хиљадама динара 

 
01.01-31.12. 

2020. 
01.01-31.12. 

2019. 
  

Остали непоменути приходи 720 
 

22. ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 

у хиљадама динара 
 01.01-31.12. 

2020. 
01.01-31.12. 

2019. 
   

1. Губици по основу расходавања и продаје постројења и 
опреме 483 318 

2. Расходи по основу директних отписа потраживања 2.350 1.844 
3. Остали непоменути расходи 5.517 180 
ОСТАЛИ РАСХОДИ (1 до 3) 8.350 2.342 
 

23. ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА 
 

1. Након датума биланса (04.02.2021. године) извршена је принудна наплата са 
рачуна Предузећа у износу од 6.823 хиљаде динара, по основу наплате новчаног 
потраживања извршног повериоца Александра Лазовића из Чачка, одређеног 
Решењем о извршењу Основног суда у Чачку Ии-849/2020 од 30.11.2020. године. 
С' обзиром да на крају претходне године није било извесно да ће изгубити спор, 
Предузеће је извршену принудну наплату евидентирало у оквиру обавеза и 
расхода текућег периода.  

 
2. Дана 11. марта 2020. године Светска здравствена организација је прогласила 

пандемију услед ширења корона вируса ЦОВИД - 19 у целом свету. Дана 15. 
марта 2020.године, а на основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије, 
Председник Републике Србије, Председник Народне Скупштине и Председник 
Владе донели су Одлуку о проглашењу ванредног стања у Републици Србији 
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(Службени Гласник РС број 29/2020 од 15.03.2020. године) а у циљу спречавања, 
сузбијања и гашења епидемије ЦОВИД-19 на територији Републике Србије. 
 
Ширење ЦОВИД-19 проузроковало је поремећаје у снабдевању и утицало је на 
производњу и продају великог броја индустрија. У циљу превазилажења изазова, 
смањења економских последица и негативног утицаја пандемије изазване 
вирусом ЦОВИД-19 на пословне резултате привредних субјеката, Влада 
Републике Србије и Народна банка Србије донели су сет мера за одржање 
ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима, очувању 
стабилности финансијског система, смањење незапослености... 

 
Народна Скупштина Републике Србије донела је Одлуку о укидању ванредног 
стања 6. маја 2020. године (Службени гласник РС број 65 од 06.05.2020. године), 
али су и даље у примени ванредне мере. 
 
Колики утицај ће последице ЦОВИД-19 имати на пословање и финансијске 
показатеље нашег Друштва зависи ће од даљег развоја ситуације, и утицаја на 
наше купце, запослене и добављаче, а што се сада не може предвидети. Наиме, 
у овом тренутку, неизвесно је до којег обима ЦОВИД-19 може имати утицај на 
наше финансијско стање или резултате пословања. 

 
Осим наведеног, Друштво нема других значајних догађаја након датума биланса који 
имају утицај на пословање и презентацију финансијских извештаја. 
 

24. ПОТЕНЦИЈАЛНА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 
 

Судски спорови 
 
Против Предузећа са стањем на дан 31. децембра 2020. године се води неколико 
судских спорова. Руководство Предузећа не очекује губитке у наредном периоду по 
основу ових судских спорова и сходно томе није извршило резервисање за 
потенцијалне губитке по судским споровима. 
 

Дата јемства и гаранције 
 

Предузеће на дан 31. децембра 2020. године нема потенцијалних обавеза по основу 
датих јемстава и гаранција. 
 

25. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
 
Циљеви управљања ризицима финансијских инструмената 
 
Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном 
ризику, финансијском ризику (девизном и каматном), кредитном ризику и ризику 
ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно 
се избегавају умањењем изложености Предузећа овим ризицима.  

 
Предузеће не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката 
финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој 
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употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици 
Србији. 
 
Тржишни ризик 
Предузеће је осетљиво на присуство системских ризика који подразумевају ризике 
економског окружења у оквиру државе, привредне гране и сл. на које Предузеће не 
може да утиче: инфлација, промена пореских прописа, царинских прописа, лимитирање 
каматних стопа, привредног окружења, конкуренције, сировинске базе и сл.  
 
Уколико постоје несистемски ризици, они се идентификују кроз успешност пословања 
управе Предузећа. 
 
Финансијски ризик 
У свом пословању Предузеће је изложено финансијским ризицима који се јавља као 
девизни ризик и ризик од промене каматних стопа. Задатак управљања тржишним 
ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру 
прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Друштва. 
 
Каматни ризик 

 
Предузеће је изложено ризику промене каматних стопа на пласманима и обавезама код 
којих су каматне стопе варијабилне. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и 
Предузеће нема на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.  

 
Структура пласмана и обавеза на дан 31. децембра 2020. и 2019. године са становишта 
изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:  
 

у хиљадама динара 
Финансијска средства 
Некаматоносна                   17.524                    11.840  
Каматоносна (фиксна каматна стопа)                             -                             -  
Каматоносна (варијабилна каматна стопа)                             -                             -  

                 17.524                   11.840  
Финансијске обавезе 
Некаматоносне                     8.014                      5.099  
Каматоносне (фиксна каматна стопа)                             -                             -  
Каматоносне (варијабилна каматна стопа)                      1.189                      2.909  

                   9.203                     8.008  
 
Кредитни ризик 
 
Предузеће је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити 
у могућности да дуговања према Предузећу измире у потпуности и на време, што би 
имало за резултат финансијски губитак Предузећа. Кредитни ризик обухвата 
потраживања. 
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У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну 
класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Предузеће је принуђено 
да користи остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету 
које пружа Агенција за привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са 
одређеним пословним партнером у циљу одређивања његовог бонитета. На основу 
бонитета купца, утврђује се износ његове максималне кредитне изложености, у складу 
са пословном политиком усвојеном од стране руководства Предузећа. Износ 
максималне  кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње. 

 
У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане 
изложености кредитном ризику, Предузеће примењује механизме предвиђене 
пословном политиком. 
 
 
Ризик ликвидности 
 
Руководство Предузећа управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да 
Предузеће у сваком тренутку мора да испуњава све своје доспеле обавезе. Предузеће 
управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем 
планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа прилива 
финансијских средстава и доспећа обавеза.  
 
Рочност доспећа финансијских обавеза Предузећа дата је у следећој табели: 

 
у хиљадама динара 

2020. година до 1 године од 1 до 2 
године Укупно 

Дугорочни кредити                   -                    -  
Обавезе из пословања 864                   -  864 
Крат. финан. обавезе 1.189                   -  1.189 
Остале крат. обавезе 7.150                   -  7.150 

9.203 9.203 
   

2019. година до 1 године од 1 до 2 
године Укупно 

Дугорочни кредити                   -  1.192 1.192 
Обавезе из пословања 728                   -  728 
Крат. финан. обавезе 1.717                   -  1.717 
Остале крат. обавезе 4.371                   -  4.371 

6.816 1.192 8.008 
 
Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу 
најранијег датума на који ће Предузеће бити обавезно да такве обавезе намири 
(актуелни ануитетни план). 
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ИНДИКАТОРИ ОПШТЕ ЛИКВИДНОСТИ 2020. 
година   2019. 

година 

1 ОБРТНА ИМОВИНА / КРАТКОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ 

2,45   2,70 

ИНДИКАТОРИ УБРЗАНЕ ЛИКВИДНОСТ       

2 ОБРТНА ИМОВИНА БЕЗ ЗАЛИХА / 
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

2,44   2,70 

ИНДИКАТОРИ ТРЕНУТНЕ ЛИКВИДНОСТИ 

3 ГОТОВИНА И ГОТ. ЕКВИВАЛЕНТИ / 
ДОСПЕЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0,80   0,42 

 
26. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА 

 
У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Предузећа има за циљ 
очување  могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено 
максимизирајући приносе власницима и другим интересним странама путем 
оптимизације односа дуга и капитала. Руководство Предузећа прегледа структуру 
односа дугова и капитала на годишњој основи. 

 
Предузеће анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава 
се као однос нето обавеза (задужености) и укупног капитала. Нето задуженост се 
обрачунава тако што се укупне финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање 
за готовину и готовинске еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих 
категорија капитала приказаних у билансу стања и нето задужености. 

 
Показатељи задужености на дан 31. децембра 2020. и 2019. године су били следећи: 

 
у хиљадама динара 

1. Обавезе (дугорочне и краткорочне)                   10.313                      9.153  
2. Капитал                   33.483                    36.227  

  
Коефицијент (1/2) 0,31 0,25 
 

27. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 
 

Предузеће је извршило усаглашавање својих потраживања и обавеза са стањем на дан 
31. децембра 2020. и 2019. године. У поступку усаглашавања са пословним партнерима, 
нису утврђена материјално значајна неусаглашена потраживања и обавезе. 
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28. НАЧЕЛО СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА 

 
Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело 
узрочности) и начелу сталности пословања. 
Према начелу настанка пословног догађаја учинци пословних промена и других 
догађаја се признају у моменту настанка (а не када се готовина или њен еквивалент 
прими или исплати). Финансијски извештаји састављени на начелу настанка пословног 
догађаја (осим Извештаја о токовима готовине) пружају информације не само о 
пословним променама из претходног периода, које укључују исплату и пријем 
готовине, већ такође и о обавезама за исплату готовине у будућем периоду и о 
ресурсима који представљају готовину која ће бити примљена у будућем периоду.  
Финансијски извештаји су састављени под претпоставком да ће Друштво да послује у 
неограниченом временском периоду и да ће да настави са пословањем и у догледној 
будућности. 
 
 
Чачак, 15.03.2021. год. 
 
 
Одговорно лице за састављање фин. извештаја:                                   Одговорно 
лице/заступник 
 
 
                                                                                 М.П. 
__________________________                                                                ________________________ 
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Peny6nura Cp,drya
IPAA qAIIAK
fpa4crco rehe
Bpoj: 06-7612021-1il
14. waj 2021. ro.u.rHe
I{AqAK

CKyIIIITI4HA rPMA qAtIKA

Ha ocuoBy qnaHa 46. 3axona o nora-nuoj caMoyrrpaBr4 (,,C.r.uacunx PC"
6p.129DA07,8312014 - Ap. 3arou, 10112076 - Ap. 3aKoH u 4712018) u urlaHa 84. CtarlT a
rpaAa r{aqKa (,,Cr. mac:r rpapla r{aqKa" 6p. 6 I 20 I 9),

fpancro eehe rpa4a r{aura, Ha ceAHprrlu o4pxanoj 14. waja 2021 . roAI4He, yrBpA}I.no
je

IIPEAJTOT
OAnyKE O AABAIbY CAIJIACHOCTI,I HA OAJIYKY HM3OPHOT OAEOPA
JKrr,,[APKI4HI CEPBI,IC* rrAqAK 6P.328-4 OA 8.AIIP?IJrA 2421. TOAI4HE

na rrpeAna:re Crynmruur4 [a.qoHece

oAJrvKv
o AABArby CATJTACHOCTpT HA OAJrvKv HM3OPHOI OAEOPA

JKrr,,rIApKrrHr cEpBI4C* rrAqAK 8P.328-4 OA 8. AfTPIIJIA 2021. TOAI,IHE

y reKcry roju je AocraBJr,en oA6opnuquMa 3a ceAHr4rly Cr<yuurruue.

I4geecrrararl Ha ceAHrzrlra CxyrurraHe je 3opan B:rarojeruh, Ar.rpeKrop JKII ,,llapr<uur
cepBac" r{a.rax.



Ha ocnony qraHa 54. Craryra rpaAa rlaqxa (,,Cr.ruzcr rpaAa rIa.IKa" 6p. 612019) u
q.ryaga 44. cras 2. Ogryre o ycxxaluramy ocnr4Barrror ar:ra JaeHor KoMyHannor upe4yseha

,,Ilapr<r,rrrr cepBr,rc" r{a.{ax ca 3aronom o jannuM rlpe.{y3ehrarvra (,,C1. ruacr rpaAa rlaqra"

6p.2212016),

Crynm:ruua rpagLa 9auna, Ha ceAHLIuIa o4pNauoj
goneraje

2021. roAI4He,

oAnvKv
o AABAIby CAUIACHOCTTI HA OAJIyKy HM3OPHOT OAEOPA

JKII,,IIAPKIIHT CEPBI,IC,, qAqAK 8P.328-4 OA 8.AfIPI4-,',IA 2021. |OAIIHE

I

AAJE CE CAIJIACHOCT ua O4nyry o pacro.qenra Ao6urra JKII ,,flapruut
cepnuc" 9auar, rojy je AoHeo Ha4:opnu o,q6op JKfI ,,flaprcraHr cepBl4c" r{auax, sa ceAnraqra

o4pxaHoj 8. aupuna 2021.roAI4He, 6p.328-4.

II

Ony o4:ryxy o6januru y ,.C:ryx6eHoM nlrcry rpaAa 9a'{Ka".

CKYTIIII
Epoj:

TI/IHA TPAAA IIAIIKA

NPEACEAHI4K
Cxyrumirue rpaAa r{aqxa

llrop Tpn{ynonrah

/



32000 Haqar, Yn tlaPa flasaPa 51

: JKn "nAPKk$F{tr" fiEPBWe " , iJrrou*", iier3issr6 870;+38132 5376 871

L"IALIAK E-mail: parkingserviscacak@mts'rs
www.parkingcacak.co.rs

M6: 2051gS9g . nf46;106026531 . Tp: 355-3200144748-40 Bojaol;Hcra 6a*ra , ?00-2449510101022-70 llouraxcra l]iTeAr40H,lua ' 340-11013427'80 Epcre 6aHxa

JKN ,,[IAPKI4HT CEPBNC" LIAL.IAK

spoj 328-4
[aHa 08.04.2021 rogmHe
ul aqax

CxynurrHa rpaAa 9aqxa

I-pagcxorrlr Behy rpaAa Llaqxa

\-.flpegnaeT : EocTaBa O,qnyKe o pacnoAenV Ao1tArtA 3a2024 rORilHy

y nph-nory Aonuca .qocraBrbaMo Barvr Ognyr<y o pacnoAenv Ao5tATtA JKn ,,llapxuHr

cepBrc" Lla.{ar 3a2020. roAuHy Ha ol{eHy I carllacHocr.

CpgauHo,

6narojearah 3opan, ANPeKToP
JKt-1 llapxmHr cepBmc L{aqax

flprnor:
-14saeuraj
-Ognyxa Ha,qsopnor oA6opa

,JLl

ffi\
w/{

'slo-.""r*9



JK|I,,Ilapr<uHr cepBu co'

Bpoj: 328 - 4
08.04.2021 .roALIHe
qa.{aK

FIa ocriony LrJrasa 22. 3axosa o.iaerrHr,t npe.r11'';elttirr.lei (..Cir.rlautur PC". 6p. 15/20 i 6). 'i.taHa

45.crau l.raqlia 9. O.t;r1.,rcc o 1'cn,raf unar+,\' IIocitoBil[],it .lKII ..ilaptttlnr cepBI'lc" t{aqax ca 3axouou

o.iannum rrpegl,:ehuya (..C.'r.;rucr rpaila L1a.rra". 5pq 2212016) tl u;Iaua 45.cras 1"ra'IKa 9. Craryra,

Ilurroprr 
- 
ox6op JKll ..Ilaprcl.iur cepnuc'' I{aqatr Ha ceIIII{urI o;tpxtaHoj aasa 08. anpHjla

2021.roauHe AoHocu

O rr JIyI(y

o pacrIoAeJIIr AO6HTI{

3a nocroguv 2020.ro,rI'IHv oc'l'Bapena -[o6nr l'l3rlocr 578'832.20 ]I]lHapa'

l{eo oclr:apctre,lo6il'r'r.r ) r.r3Hocy o;r -l(ri,065.76 )rnJtarlt'rl{ 1'6yuel'rpala Haqxa Ha ocFIoBy

O.1:r1,'xeoOYue'r"v.-rparatlaqrcaSp.06-ltl7/2020-lo:t2,5.,1errerr6pa2020.ro:ruue.auajxacuraje.lo
30. HoeeNa6pa20i21" r'o,furre, oc'raraK Ao6nln ) H3rroc)' 115,766.44 ocraje uepacrropelleu.

Ony oa:r.vxy cnpoBelxhe .uHpexrop u crpyr{He c:r1'x6e rrpe.rtl':eha'

Pac;1ojle,ra.qo6uru he ce u:npulHrrr rro ;to6ujamy carlacHocru oclll{Bar{a ria AarY oAilyKy'

9a.rax, 08.04.2A21. roAI{He Hag:opHor oa6opa
p hypuuh


