
Република Србија 
ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 
Број: 06-67/2022-III 
16. мај 2022. године
ЧАЧАК

СКУПШТИНА ГР АДА ЧАЧКА 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС" бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и 
члана 84. Статута града Чачка (,,Сл. лист града Чачка" бр.6/2019), 

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 16. мар 2022. године, 
размотрило Је 

ИЗВЕШТАЈ 
О ПОСЛОВАЊУ ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС" ЧА ЧАК 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

па предлаже Скупштини да донесе 

ЗАКЉУЧАК 

УСВАЈА СЕ Извештај о пословању ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2021. 

годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП "Паркинг сервис" Чачак, на седници 
одржаној 22. марта 2022. године, број 391/2. 

Известилац на седници Скупштине је Зоран Благојевић, в.д. директор ЈКП 
,,Паркинг сервис" Чачак. 
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ЈКП.ПАРКИНГ СЕРВИС"ЧАЧАК
Бр. 502/2 
Датум: 27.04.2022. год 
Чачак 

- Предмет: ЈКП ,,ПАРКИНГ СЕРВИС" ЧАЧАК 
Достава извештаја о пословању за 2021. годину

Поштовани,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШИТАНА ГРАДА ЧАЧКА

г 

п. 

ГРАДСКОМ ВЕЋУ /

У прилогу дописа достављамо Вам извештај о пословању за 2021. годину- на оцену и сагласност.

Срдачан поздрав,

Прилог:

-Извештај о пословању за 2021. годину,
-Одлука надзорног одбора 

Зора директор
ЈКП, и�Чачак



ЈКП ,Ларкинг сервис 
Број: 391/2 
22.03.2022.године 
Ч а ч а к 

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима ( ,.Сл. гл. РС· бр.15/2016. 88/2019) и 
члана 45. став \ .тачка 5. Статута ЈКП ,.Паркинг сервис·' Чачак (.,Сл. лист града Чачка·' бр. 
8/2017) Надзорни одбор ЈКП ,.Паркинг сервис·' Чачак на седници одржаној дана 
22.03 .2022.године донео је следећу 

О ДЛУК У 

Усвајају се редовни годишњи финансијски извештаји о пословању предузећа са 
мишљењем ревизора за 2021. годину са стањем на дан 31.12.2021. године за јавно објављивање 
и статистичке сврхе. 

Саставни део ове одлуке су: 
1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године
2. Биланс успеха за период О 1.01.-31.12.2021. године
3. Напоме1-1е уз финансијски извештај за 2021. годину
4. Извештај независног ревизора "Cor consL1lt ООО·· Београд

Обр а зло ж е њ е  

Независни ревизор .,Cor COПSLllt ооо·· Београд наводи да су обавили ревизију 
приложених финансијских извештаја ЈКП Паркинг сервиса Чачак који обухвата: биланс стања 
на дан 31.12.2021. године. биланс успеха за период О 1.01.-31 .12.2021. године и напомене уз 

финансијске извештаје. 
Независнн ревизор је на финансијске извештаје ЈКП Паркинг сервис Чачак за 2021. 

годину изразно позитивно мишљење. 

....---:--:--. 

Председник Надзорног одбо 

ЈКП "Паркинг серви "Ча к 

Бранко Бојовић 
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ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

Цара Лазара 51 

Ч а ч а к 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

ЗА 2021.ГОДИНУ 

ОСНИВАЧ:      Град Чачак 

СЕДИШТЕ:      Цара Лазара 51, Чачак 

ДЕЛАТНОСТ:       5221- услужне делатности у копненом саобраћају 

МАТИЧНИ БРОЈ:   20518898 

ПИБ:       106026531 

Ч а ч а к, 22. март 2022.године 
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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 2021. години сходно Одлуци о обављању комуналне 

делатности управљања јавним паркиралиштима (Сл. Лист града Чачка бр. 23/2021), 

пружало је услуге на 25 паркиралишта (два затворена-наплатне рампе и двадесет три 

отворених) са 1038 паркинг места. 

Предузеће своју основну делатност одржавања, коришћења и управљања јавним 

паркиралиштима у току 2021. године финансира средствима које обезбеђује  наплатом 

услуга за коришћење простора за паркирање.  

У извештају су приказане основне активности ЈКП "Паркинг сервис" Чачак у 2021. 

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

"Паркинг сервис" Чачак  за 2021. 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 2021. 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. 06-216/2021-I од

28. и 29. децембра 2021.године, са мандатом од четири године.

Председник Надзорног одбора, представник оснивача Бранко Бојовић, дип. инж.

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

конструктор.
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Члан Надзорног одбора, представник оснивача Зоран Јаћимовић, дип. економиста 

запослен у Наменској индустрији Милан Благојевић Лучани. 

Члан Надзорног одбора Наташа Плазинић, представник запослених, специјалиста 

струковни економиста, шеф економско финансијске 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  2021. 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 2021. 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 2021. 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 ново запослених теориски и практично за безбедан и здрав

рад, упознавање  запослених  са опасностима,  ризицима на њиховим

радним местима и конкретним мерама за смањење или спречавање ризика. Оспособ

љавање је извршено према Програму оспособљавања.

 Извршена је набавка зимских средства и/или опреме за личну заштиту

нараду (маркери, радна одела, радне ципеле, прслуци, зимске јакнеи пантало-не,

рукавице, кабанице и сл.) ииста је подељена  запосленим на коришћење.

 У 2021 години било je повреда на раду .

 Редовно се прати и одржава видео надзор и исправност рампи на

паркиралиштима и тиме и сигурност запослених и корисника услуга.

 Рађен је преглед опреме за рад хидрауличне ауто дизалице  паук 15.05.2021.

 Обављен је и инспекцијски  надзор од стране инспекције рада.

 Ради здравља и безбедности запослених, стално – редовно 

се прати стање опреме, техничких инсталација на депоу, пословној згради и  паркинг

 просторима и превентивно делује на примени мера како на поправљању и одржавањ

у исте, тако и на оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад, набавци личних

 заштитних средстава а све у циљу смањена повреда на раду, професионалних обоље

ња и обољења у вези са радом. 
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СТРУКТУРА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 

У 2021. 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 2021. години била је прилагођена најнужнијим потребама 

Предузећа. 

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

Редни 
број 

Квалификациона 
структура 

Остварено 
2020. 

План 
2021. 

Остварено 
2021. 

Стаж 
Године 
старости  

(просек) (просек) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 НК 2 2 2 23 51 

2 ПК 

3 КВ 7 8 8 25 53 

4 ВКВ 

5 ССС 15 15 12 17 47 

6 ВС 2 2 3 29 56 

7 ВСС 4 4 4 19 48 

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 309 паркинг места 

Укупно 1038 
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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 

25  Улица Курсулина      25 3 

Укупно (1-25) 1038 

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

2021. ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак је издало 195 инвалидну карту које се могу користити на 

територији Републике Србије. 

Предузеће током 2021. године je извршило проширење наплате паркирања на 

отвореним паркиралиштима у улици Курсулина  ( трећа зона) – 25 паркинг места 

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, је током 2021. 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. 



7 

ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА у 2021. 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 
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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 

-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  2021. године. 

Услуга по зонама и 
паркиралиштима 

Вредност 
услуге у 
дин. по 

започетом 
сату 

Остварени 
број карти 
за 2020.г. 

Планирани 
број карти 
за 2021.г. 

Остварени 
број карти 
за 2021.г. 

Индекси 6/5 
Индекси 

6/4 
Индекси 

5/4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Зона   Е   - црвена 65 177.724 225.955 227226 100,56 127,85 127,14 

2 Зона    I    - жута 50 182.757 247.836 222814 89,90 121,92 135,61 

3 Зона    I    - жута /пар.са рампом/ 42 328.083 392.523 406083 103,45 123,77 119,64 

4 Зона   II    - зелена 30 269.076 313.408 344162 109,81 127,91 116,48 

5 Зона   II    - зелена /пар. такси ст./ 30 69.898 85.391 78761 92,24 112,68 122,17 

6 Зона  III    - плава 19 268.932 288.891 354756 122,80 131,91 107,42 

7 Камиони, аутобуси 80 2.006 2.382 2232 93,70 111,27 118,74 

8 Дневна карта за II и  III   зону 190 17.115 18.916 24207 127,97 141,44 110,52 

Индекс остварења броја продатих карата за  2021. године у односу на број продатих 

карти у 2020. години креће се у границама од 111,27  за карте за теретна возила до 141,44 за 

другу и трећу зони. Индекс остварења у односу на план у 2021. години  износи 89,90, за 

прву зону до 127,97 за другу и трећу зону 

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

зонама, индекс остварења у 2021.години у односу на 2020. години износи 124,84. 
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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 

Зона   Е   - црвена Зона    I    - жута Зона   II    -

зелена 

Зона  III    - плава Дневна карта за 

II и  III   зону 

227226 222814

344162 354756

24207

Табеларни приказ 

На дијаграму је приказан физички обим смс порука по оператерима. 

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 2021. године извршено је 606 услугe одношења неправилно паркираних 

возила.   

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

возила, сходно потребама предузећа и оснивача.  
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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 2021. години износи 2 возила по 

радном дану (рачунајући 606 уклоњенa возила и 303 раднa дана у 2021. 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 
2020.г. 

Планирани 
физички 
обим у 
2021.г. 

Остварени 
физички 
обим у 
2021.г. 

Индекс 
5/4 

Индекс 
5/3 

1 2 3 4 5 6 7 

-претплатна карта трећа зона возило

станара 630 
440 451 588 130,38 133,64 

-претплатна карта друга зона возило

станара 890 
378 408 460 112,75 121,69 

-претплатна карта прва зона возило станара
 1.140 1085 1173 1234 105,20 113,73 

-претплатна карта за затворени паркинг код

«такси станица» 1.380 
650 687 787 114,56 121,08 

-претплатна карта трећа зона  1.950 298 324 388 119,75 130,20 

-претплатна карта друга зона  2.110 603 628 775 123,41 128,52 

-претплатна карта за другу и трећу зону
2.845 

99 110 119 108,18 120,20 

-претплатна карта прва зона  3.580 1077 1141 1053 92,29 97,77 

-претплатна карта за прву и другу зону
4.180 

81 88 120 136,36 148,15 

-претплатна карта за све локације  5.530 150 158 157 99,37 104,67 

–претплатне карте регистроване таксисте 3.420 0 0 0 0 0 

-претплатне карте трећа зона повл. на год.д. 1.560 24 16 36 225,00 150,00 

-претплатне карте  прва зона повл. на год.д. 2.864 144 192 144 75,00 100,00 

-претплатне карте тахи ст. повл. на год. д. 1.104 12 15 13 86,67 108,33 

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

-претплатне карте друга зона повл. на год.д. 1.668 2 2 24 1200,00 1200,00 

Претплатне карте у 2021. години издаване су по захтеву грађана (физичких лица) и 

предузећа (правних лица).   

Физички обим претплатних карaтa за 2021. годину планиран је према физичком 

обиму претплатних карaтa из 2020. године. План остварења се креће по приказаним 

индексима од 92,29 претплатних карaта за прву зону па до 136,36 претплатних карата за 

прву  и другу зону. Сходно са увођењем новe  улице под систем наплате дошло је до 

повећања месечних претплатних карата за одређене зоне. 
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 УКУПАН ПРИХОД 

Највећи део остварених прихода представљају 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  2021. години. 

Опис 
Остварено 

2020. г. 

Планирано 

2021. г. 

Остварено 

2021.г. 

Индекс 

4/3 

Индекс  

4/2 

1 2 3 4 5 6 

 ПРИХОДИ 

1 

Приходи од општих 

паркиралишта. 
44.470.595 54.001.948 55.976.517 103,66 125,87 

2 

Приходи од претплатних 

карата 
8.658.170 9.269.587 9.459.691 102,05 109,26 

3 

Приходи од закупа паркинг 

места 
2.459.464 2.712.733 3.007.121 110,85 122,27 

4 Приходи од дневних карти 12.573.478 15.221.250 11.513.735 75,64 91,57 

УКУПНО 68.161.707 81.205.518 79.957.064 98,46 117,30 

70%

12%

4%

14%

Процентуални приказ прихода од услуга 

паркирања

Приходи од општих паркиралишта.

Приходи од претплатних карата

Приходи од закупа паркинг места

Приходи од дневних карти

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак у 2021. године  Одлуком о обављању комуналне 

делатности управљања јавним паркиралиштима (Сл. Лист града Чачка бр. 21/2021), 

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 2021.години је висок и износи 103,66 а у односу на 2020.годину 125,87.   

Највећи индекс „остварено у односу на планирано“ је код прихода од закупа паркинг 

места и износи 110,85 а  повећан је приход од претплатних месечних карата и његов индекс 

износи 102,05.   
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Индекс прихода од услуга паркирања који су планирани на основу остварених у 

2021. години износи 98,46. 

     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 октобра 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.-31.10.2021.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 1583 317 65.958 

ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ  ЗА 2021.  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 посебних дневних карата, 

услуга обележавања хоризонталне сигнализације, услуга рентирања бицикли.  Приход је 

приказан  табеларно.  

Прилог:   Табела  укупног прихода  у  2021. години. 

Опис 
Остварено 

2020. г. 

Планирано 

2021. г. 

Остварено 

2021.г. 

Индекс 

4/3 

Индекс 

4/2 

1 2 3 4 5 6 

 ПРИХОД  (1-9) 71.513.120 87.688.644 84.310.814 96,15 117,90 

1 Приходи од услуга паркирања 68.161.707 81.205.518  79.957.064 98,46 117,30 

2 
Приходи од услуга другом правном 

лицу 
0 100.000  9.960 9,96 

3 Приходи од паука и лежарина 2.513.042 4.813.146  3.410.638 70,86 135,72 

4 Приходи од рента-бајка 515.333 600.000  65.958 10,99 12,80 

5 Приходи од премије осигурања 118.074 100.000  41.973 41,97 35,55 

6 
Приходи од обележавања 

саобраћајница 
121.276 620.000  563.604 90,90 464,73 

7 Остали неп. ф. приходи 846 50.000  37.290 74,58 4407,80 

8 Приходи од камата 82.842 100.000  114.948 114,95 138,76 

9. Ванредни приходи -остали 0 100.000  109.379 109,38 0,00 

На основу остварених резултата и процене за период јануар-децембар 2021. године, 

извршена је процена остварења плана прихода за 2021. годину, која показује следеће: 
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 Индекс прихода од услуга паркирања у 2021. години у односу на план износи  98,46

а индекс остварених прихода у 2021.години у односу на остварене приходе у 2020.

години износи 117,20.

 Индекс укупних прихода у 2021.години у односу на план износи 96,15 а индекс

остварених прихода у 2021. години у односу на остварене приходе у 2020. години

износи 117,90.

Предузеће је у 2021.години пословало позитивно користећи своје расположиве

ресурсе и оптимално је користило своја паркиралишта. 

У 2021. години није било директних субвенција, донација, нити било које помоћи 

предузећу.  

ОСТВАРЕНИ  РАСХОД ЗА  2021. ГОДИНУ 

Укупни трошкови и расходи ЈКП “Паркинг сервиса“ Чачак за 2021. годину 

Опис Остварен

о 

2020 г. 

Планирано 

2021. год. 

Остварен

о 2021.г. 

Индекс 

4/3 

Индекс 

4/2 

Индекс 

3/2 

1 2 3 4 5 6 7 

 УКУПАН ПРИХОД 71.513.120 87.688.664 84.310.814 96,15 117,90 122,62 

 УКУПНИ РАСХОДИ 69.419.063 81.672.496 72.607.009 88,90 104,59 117,65 

Бруто зараде и остали лични 

расходи 40.638.114 49.052.496 43.317.607 88,31 106,59 120,71 

Бруто зараде 26.013.873 
30.600.000 

28.055.047 

91,68 107,85 117,63 

Доприноси на терет 

послодавца 

4.331.309 
5.094.900 

4.671.166 

91,68 107,85 117,63 

Трошкови јубиларних награда 487.327 

700.000 609.538 

87,08 125,08 143,64 

Трошкови накнада члановима 

НО  

603.774 

607.596 602.075 

99,09 99,72 100,63 

Трошкови превоза 891.267 
1.300.000 

902.158 

69,40 101,22 145,86 

Отпремнина 1.010 
400.000 

286.824 

71,71 28398,4

2 

39603,9

6 

Трошкови дневница 23.918 
100.000 

70.325 

70,33 294,03 418,10 

Трошкови смештаја и тр.с.пут 17.100 
50.000 

15.480 

30,96 90,53 292,40 

Солидарна помоћ и друга 

давања 

1.531.579 
1.700.000 

1.546.916 

91,00 101,00 111,00 

Омладинска задруга и 

агенција 

6.736.957 
8.500.000 

6.558.078 

77,15 97,34 126,17 

Трошкови материјала 1.427.253 
2.120.000 

1.728.421 

81,53 121,10 148,54 

Канцеларијски материјал - 

карте 

704.657 
1.000.000 

907.886 

90,79 128,84 141,91 

Утрошак материјал за рад и 

одржавање основних 

средстава 

233.971 

620.000 

327.685 

52,85 140,05 264,99 

Трошкови материјала и боје за 

обележавање 

488.625 

500.000 492.850 

98,57 100,86 102,33 

Трошкови горива и енергије 751.867 
1.350.000 

966.914 

71,62 128,60 179,55 
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Трошкови електричне енергије 297.209 
550.000 

359.610 

65,38 121,00 185,05 

Трошкови грејања 0 
100.000 

- 

0,00 0,00 0,00 

Гориво 454.658 
700.000 

607.304 

86,76 133,57 153,96 

Трошкови производних услуга 2.968.934 
6.125.000 

3.593.719 

58,67 121,04 206,30 

ПТТ трошкови 156.547 
210.000 

229.042 

109,07 146,31 134,15 

ПТТ трошкови-моб.и фик. 

Телеф. услуге 

410.390 
500.000 525.534 

105,11 128,06 121,84 

Трошкови услуга одржавања 

смс и асиметричног приступа 

180.427 
300.000 191.177 

63,73 105,96 166,27 

Трошкови интернета 76.604 
100.000 

80.193 

80,19 104,69 130,54 

ХТЗ ОПРЕМА 466.063 
500.000 

478.148 

95,63 102,59 107,28 

Одржавање опреме, основних 

ср 

112.238 
325.000 

103.993 

32,00 92,65 289,56 

Одржавање рачунарске и 

видео опреме  

224.400 
280.000 

226.600 

80,93 100,98 124,78 

Одржавање опреме на 

паркингу, кућица и рампи 

120.000 
450.000 373.460 

82,99 311,22 375,00 

Одржавање теретних, 

путничких и др. возила 

193.868 
300.000 292.450 

97,48 150,85 154,74 

Одржавање паркиралишта-

грађев. радови и опреме рента-

бајка 

100.000 

0,00 0,00 0,00 

Одржавање хоризонталне 

сигнализације  

38.500 
100.000 

0,00 0,00 0,00 

Одржавање вертикалне 

сигнализације  

200.000 
200.000 

196.250 

98,13 98,13 100,00 

Одржавање и адаптације 

зграде 

0 

250.000 139.155 

55,66 0,00 0,00 

Одржавање оптичних веза 220.000 

300.000 264.000 

88,00 120,00 136,36 

Одржавање бицикли 107.070 
100.000 

32.560 

32,56 30,41 93,40 

Трошкови рекламе 318.789 
340.000 

314.359 

92,46 98,61 106,65 

Трошак регистрације возила 13.093 
20.000 

17.089 

85,45 130,52 152,75 

Tрошак закупа опреме 
1.500.000 

- 

0,00 0,00 0,00 

Остали трошкови производних 

услуга 

3.270 
50.000 

- 

0,00 0,00 1529,05 

Трошкови услуга заштите на 

раду 

120.000 
150.000 

120.000 

80,00 100,00 125,00 

Трошкови комуналних услуга 7.675 
50.000 

9.709 

19,42 126,50 651,47 

Амортизацијаи и 

дуг.резерисања 

3.957.180 
5.000.000 

3.176.768 

63,54 80,28 126,35 

Трошкови резервисања 

3.664.235 

Нематеријални трошкови 7.446.807 
13.175.000 

9.558.269 

72,55 128,35 176,92 

Стручна литература 78.568 
200.000 

182.525 

91,26 232,31 254,56 

Трошкови еко кампање 0 100.000 0,00 0,00 0,00 
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Стручно усавршавање и 

семинари 

31.200 

440.000 315.270 

71,65 1010,48 1410,26 

Трошкови осигурања 298.981 
450.000 370.889 

82,42 124,05 150,51 

Чланарина 69.756 
120.000 

105.840 

88,20 151,73 172,03 

Трошкови платног промета 149.409 
200.000 

222.840 

111,42 149,15 133,86 

Трошак репрезентације 123.345 
125.000 

123.944 

99,16 100,49 101,34 

Трошкови дана предузећа 33.600 
60.000 

59.905 

99,84 178,29 178,57 

Трошкови физичко техничког 

обезбеђења 

1.457.083 
2.200.000 1.561.928 

71,00 107,20 150,99 

Трошкови услуга одрж. Смс 

центра са модулом за наплату 

и контролу паркирања 

2.075.375 

3.000.000 2.160.000 

72,00 104,08 144,55 

Трошкови услуга оператера 

(Телеком, Теленор, Вип) 

1.656.150 
2.400.000 1.880.311 

78,35 113,54 144,91 

Трошкови ревизорских и др. 

финан. консулт. услуга 

64.000 
250.000 100.000 

40,00 156,25 390,63 

Трошкови адвокатских услуга 439.190 
500.000 

360.000 

72,00 81,97 113,85 

Трошкови одржавања књиг. 

софтвера 

194.897 
300.000 

271.942 

90,65 139,53 153,93 

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 
120.000 

120.000 

100,00 142,86 142,86 

Трошкови урбан,  геод. 

Услуга. Пројекти 

0 
650.000 621.700 

95,65 0,00 0,00 

Трошкови мониторинга 0 
200.000 

- 

0,00 0,00 0,00 

Трошкови ФУК 0 
150.000 

150.000 

100,00 0,00 0,00 

Остали нематеријални 

трошкови  

445.253 
1.410.000 

705.175 

50,01 158,38 316,67 

Финансијски расходи 2.915.128 
600.000 

253.327 

42,22 8,69 20,58 

Остали расходи 7.865.401 
3.600.000 

4.536.915 

126,03 57,68 45,77 

Издатци за хумани спорт и 

здрав. нам.идр 

0 
50.000 20.000 

40,00 0,00 0,00 

Остали непоменути расходи 458.907 
600.000 

1.810.834 

301,81 394,60 130,75 

УКУПАН ПРИХОД 
71.513.120 87.688.664 84.310.814 96,15 117,90 122,62 

 УКУПНИ 

РАСХОДИ 69.419.063 81.672.496 72.607.009 88,90 104,59 117,65 

 УКУПНА  ДОБИТ 
2.094.057 6.016.168 11.703.805 194,54 558,91 287,30 
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ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак је пословну 2020. годину завршио позитивно са  бруто 

добити од 11.703.805 динара. Након поднете пореске пријаве пореза на добит за 

2021.годину предузеће је утврдило укупну обавезу у износу 1.864.972 динара. Укупан нето 

добитак после опорезивања за 2021. годину предузеће је остварило у износу од  9.378.319 

динара. 

При остварењу расхода ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак у 2021. години водило је рачуна 

о стабилности пословања  и  задовољавању  општих  потреба.  

Предузеће је током 2021. године успело да смањи  део трошкова у односу на 

планиране трошкове из Програма пословања за 2021. годину.  

Индекс расхода у  2021. години је 88,90 остварено у односу на планирано.   Ниво 

бруто зарада и остали лични расходи током 2021. године у односу на Програм пословања за 

2020. годину је 106,59, односно индекс остварења у односу на планирано је 88,31 у 2021. 

години.   

Трошкови накнада члановима Надзорног одбора су остварени индексом од 99,72 у 

односу на планирано у 2021. 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 91,00. У току 2021.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 

98,57.  

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 71,62. 

Трошкови производних услуга у 2021. години су имали индекс остварења од 58,67 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
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оператерима (СМС наплата паркирања /Мтс, А1, Теленор, Глобалтел), трошкови физичко-

техничког обезбеђења, трошкове одржавања софтвера за аутоматску и смс наплату, 

трошкове адвокатских услуга, трошкове ревизорских услуга, трошкове одржавања софтвера 

књиговодственог програма, трошкове услуга центра за потрошаче  

Остали нематеријални трошкови у 2021. години у односу  на план за 2021.годину имају 

индекс остварења од 50,03 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. 

     Остали расходи и остали непоменути расходи су остварени у већем износу услед 

неочекиваног завршетка вишегодишњег судског спора. 

Током 2021. 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 

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

затвореном паркинзима у  Скадарској улици (између робних кућа) и „такси станица“. 

 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. У току 2021. године урађена је пројекат 

презонирања паркинг зона паркирања у граду Чачку. 

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 2021. 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. 



ЗАКЉУЧАК 

У извештајном периоду предузеће је радило у складу са Програмом пословања за 

2021. годину . 

Одржавање средстава рада и одржавање паркиралишта вршено је по Програму 

пословања за 2021. годину. Аутоматска наплата и контрола паркирања са видео над: ором и 

очитавањем регистарских таблиuа на затвореним паркиралиштима, је у току 2021. ~одине 

усавршена и одржавана су складу са програмом рада. 

Предузеће је пословну 2021. годину завршило са позитивним финансијским 

резултатом што се види из извештаја и приложене документације (биланс успеха, биланс 

стања, извештаја независног ревизора). 

Позитивни резултат предузећа је последица повећаног броја корисника на уличним и 

затвореним паркиралиштима, као и рационалног управљања ресурсима предузећа. 

У 2021. години може се очекивати даљи раст прихода, пошто се број корисника 

услуга константно повећава сваке године. Добит ће се у складу са Одлуком о расподелll, 

односно 20% усмерити у нове инвестиције, првенствено за улагање у изградњу нових k

одржавање постојећих паркинг места и решавање проблема редовног пословања а других 

80% уплатити у буџет града Чачка, у складу са одлуком оснивача. 

ЈКП" Паркинг сервис" Чачак 
директор 

Зоран го јевић 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

Органима управљања и рукувођења ЈКП "Паркинг Сервис" Чачак

Позитивно мишљење 

Извршили смо ревизију финансијских извештаја друштва ЈКП "Паркинг Сервис" Чачак (у
даљем тексту: ,,Друштво"), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2021. године 
и одговарајући биланс успеха, и напомене уз финансијске извештаје које укључују 
сумарни преглед значајних рачуноводствених политика. 

По нашем мишљењу, приложени финансијски извештаји истинито и објективно приказују, 
по свим материјално значајним аспектима, финансијску позицију Друштва на дан 31. 
децембра 2021. године, и његову финансијску успешност за годину која се завршава на тај 
дан, у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, заснованим 
на Закону о рачуноводству и рачуноводственим политикама обелодањеним у Напомени 3. 
уз финансијске извештаје. 

Основа за мишљење 

Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије (МСР) важећим у 
Републици Србији. Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане 
у одељку извештаја који је насловљен Одговорности ревизора за ревизију финансијских 
извештаја. Ми смо независни у односу на Друштво у складу са Етичким кодексом за 
професионалне рачуновође Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође 
(ИЕСБА Кодекс) и етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских 
извештаја у Републици Србији, и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу 
са овим захтевима и ИЕСБА Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази који смо 
прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за наше мишљење. 

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје 

Руководство је одговорно за припрему финансијских извештаја који пружају истинит и 
објективан приказ у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, 
заснованим на Закону о рачуноводству и за оне интерне контроле за које одреди да су 
потребне за припрему финансијских извештаја који не садрже материјално значајне 
погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке. 

COR Consult DOO, Petra Jovanovica 7 /29, 11090 Beograd, Srblja • E-mail: office@corconsult.org • 

Telefon: +381 64 1776767 • Tekuci racun: 265656031-54811 • Maticni broj: 21514357 • PIB: 111636375 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

(наставак) 

Органима управљања и рукувођења ЈКП "Паркинг Сервис" Чачак (наставак)

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје 

(наставак) 

При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену 
способности Друштва да настави са пословањем у складу са начелом сталности, 
обелодањујући, по потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену 
начела сталности пословања као рачуноводствене основе, осим ако руководство намерава 
да ликвидира Друштво или да обустави пословање, или нема другу реалну могућност осим 
да то уради. 

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског 
извештавања Друштва. 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја 

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у 
. .

целини, не садрже материЈално значаЈне погрешне исказе, настале услед криминалне 
. . 

радње или грешке; и издавање извештаЈа ревизора КОЈИ садржи мишљење ревизора. 
Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију 
да ће ревизија спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије увек открити 
материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу да настану 

. . . .

услед криминалне радње или грешке и сматраЈу се материЈално значаЈним ако Је разумно 
очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника 
донете на основу ових финансијских извештаја. 

Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми примењујемо 
професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. 
Исто тако, ми: 

• Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа
у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке;
осмишљавање и обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и

прибављање довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење
ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази
који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед
грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање,
намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

(наставак) 

Органима управљања и рукувођења ЈКП "Паркинг Сервис" Чачак (наставак)

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја (наставак) 

• Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизиЈУ ради
. .

осмишљавања ревизиЈских поступака КОЈИ су прикладни у датим околностима, али не у
циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле ентитета.

• Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне
рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство.

• Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене
основе од стране руководства и, на основу прикупљених ревизиЈских доказа, да ли
постоји материјална неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да
изазову значајну сумњу у погледу способности ентитета да настави са пословањем у
складу са начелом сталности. Ако закључимо да постоји материјална неизвесност,
дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу на повезана обелодањивања у
финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису адекватна, да

модификујемо своје мишљење. Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима
прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови

. .

могу за последицу да имаЈу да ентитет престане да послуЈе у складу са начелом
сталности.

• Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја,
укључујући обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане основне
трансакције и догађаји на такав начин да се постигне фер презентација.

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време 
ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне 
контроле које смо идентификовали током ревизије. 

Београд, 17. март 2022. године 
ЉУБИНКА 

ЛАКОВИЋ 

007510172 Sign 

Digitally signed Ьу ЉУБИНКА 

ЛАКОВИЋ 007510172 Sign 

Date: 2022.03.15 15:09:06 

+01'00' 

Лиценцирани овлашћени ревизор 
Љубинка Лаковић 
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Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број 20518898 1 Шифра делатности 5221 1 ПИБ 106026531 

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZECE PARКING 5ERVI5 САСАК 

Седиште ЧАЧАК, ЦАРА ЛАЗАРА 51 

БИЛАНС СТАЊА 
на дан 31.12.2021. године 

- у хиљадама динара -

Износ 

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена &рој Претходна година 

Текућа година 
Крајње стање __ Почетно стање 

20_ 01.01.20_. 

1 2 3 4 5 6 7 

АКТИВА 

оо 
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 0001 
КАПИТАЛ 

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 0002 + 0017 + 0018 + 0028) 21.292 22.408 23.875 

01 1. HEMATEPИJNlHA ИМОВИНА (0004 + 0003 0005 + 0006 + 0007 + 0008) 269 312 314 

010 1. Улагања у развој 0004 

2. Концесије
1 

патенти, лиценце, робне 

011, 012 и 014 и услужне марке, софтвер и остала 0005 269 312 314 
нематеријална имовина 

013 3. Гудвил 0006 

4. Нематеријална имовина узета у 
015 и 016 лизинг и нематеријална имовина у 0007 

припреми 

017 5. Аванси за нематеријалну имовину 0008 

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И 
02 ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0009 5 21.023 22.096 23.561 

0014 + 0015 + 0016) 

020, 021 и 022 1. Земљиште и грађевински објекти 0010 5 1.311 1.501 680 

023 2. Постројења и опрема 0011 5 19.712 20.595 22.881 

024 3. Инвестиционе некретнине 0012 

4. Некретнине, постројења и опрема 
025 и 027 узети у лизинг и некретнине, 0013 

постројења и опрема у припреми 

5. Остале некретнине, постројења и 
026 и 028 опрема и улагања на туђим 0014 

некретнинама, пос.тројењима и опреми 

029 (део) 6. Аванси за некретнине, постројења и 0015 опрему у земљи 

029 (део) 7. Аванси за некретнине, постројења и 0016 опрему у иностранству 

оз III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0017 

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА 

04 и 05 ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0018 
0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 
0027) 



Износ 

Група рачуна, рачун ПО3ИЦИ]А АОП Напомена број 
Претходна година 

Текућа година 
Крајње сrање __ Почетно сrање 

20_ 01.01.20_. 

1 2 3 4 5 б 7 

1. Учешћа у капиталу правних лица 

040 (део), 041 (део) и 042 (део) (осим учешћа у капиталу која се 0019 

вреднују методом учешћа) 

040 (део), 041 (део), 042 (део) 
2. Учешћа у капиталу која се вреднују 

0020 
методом учешћа 

3. Дугорочни пласмани матичном, 

043, 050 (део) и 051 (део) 
зависним и осталим повезаним лицима 

0021 
и дугорочна потраживања од тих лица 

у земљи 

4. Дугорочни пласмани матичном, 

044, 050 (део), 051 (део) 
зависним и ос.талим повезаним лицима 

0022 
и дугорочна потраживања од тих лица 

у иностранству 

045 (део) и 053 (део) 
5. Дугорочни пласмани (дати кредити и 

0023 
зајмови) у земљи 

045 (део) и 053 (део) 
6. Дугорочни пласмани (дати кредити и 

0024 
зајмови) у иностранству 

7. Дугорочна финансијска улагања 

046 (хартије од вредности које се вреднују 0025 

по амортизованој вредности) 

047 
8. Откупљене сопствене акције и 

0026 
откупљени сопствени удели 

9. Остали дугорочни финансијски 

048, 052, 054, 055 и 056 пласмани и остала дугорочна 0027 

потраживања 

28 (део), осим 288 
V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 

0028 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0029 

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 

+ 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0030 31.936 25.229 21.505 
0058) 

Класа 1, осим групе рачуна 14 
1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 

0031 
+ 0036) 39 20 

10 
1. Материјал, резервни делови, алат и 

0032 
ситан инвентар 

11 и 12 
2. Недовршена производња и готови 

0033 
производи 

13 3. Роба 0034 

150, 152 и 154 
4. Плаћени аванси за залихе и услуге у 

0035 
земљи 39 20 

151, 153 и 155 
5. Плаћени аванси за залихе и услуге у 

0036 
иностранству 

14 
II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ 

0037 
ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА 

III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ 

20 ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 0038 6 9.930 9.130 8.358 
+ 0043) 

204 1. Потраживања од купаца у земљи 0039 6 9.930 9.130 8.358 

205 
2. Потраживања од купаца у 

0040 
иностранству 



Износ 

Група рачуна, рачун ПО3ИЦИ]А АОП Напомена број 
Претходна година 

Текућа година 
Крајње сrање __ Почетно сrање 

20_ 01.01.20_. 

1 2 3 4 5 б 7 

200 и 202 
З. Потраживања од матичног

1 
зависних 

0041 
и осталих повезаних лица у земљи 

4. Потраживања од матичног, зависних 

201 и 203 и осталих повезаних лица у 0042 

иностранству 

206 
5. Остала потраживања по основу 

0043 
продаје 

21, 22 и 27 
IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА 

0044 
ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) 192 198 225 

21, 22 осим 223 и 224, и 27 1. Остала потраживања 0045 192 198 225 

223 
2. Потраживања за више плаћен порез 

0046 
на добитак 

3. Потраживања по основу 

224 преплаћених осталих пореза и 0047 

доприноса 

V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 

23 ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0048 

0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) 

230 
1. Краткорочни кредити и пласмани • 

0049 
матично и зависна правна лица 

231 
2. Краткорочни кредити и пласмани • 

0050 
остала повезана лица 

232, 234 (део) 
3. Краткорочни кредити, зајмови и 

0051 
пласмани у земљи 

233, 234 (део) 
4. Краткорочни кредити, зајмови и 

0052 
пласмани у иностранству 

235 
5. хартије од вредности које се 

0053 
вреднују по амортизованој вредности 

6. Финансијска средства која се 

236 (део) вреднују по фер вредности кроз Биланс 0054 

успеха 

237 
7. Откупљене сопствене акције и 

0055 
откупљени сопствени удели 

236 (део), 238 и 239 
8. Остали краткорочни финансијски 

0056 
пласмани 

24 
VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ 

0057 
ЕКВИВАЛЕНТИ 7 10.602 8.224 3.304 

28 (део), осим 288 
VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА 

0058 
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 8 11.173 7.657 9.618 

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА 

ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0059 53.228 47.637 45.380 
0030) 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0060 

ПАСИВА 

А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 

0405 + 0406 • 0407 + 040В + 0411 0401 42.398 33.483 36.227 
- 0412) 2: О 

зо, осим 306 1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 9 5.230 5.230 5.230 

31 11. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403 



Износ 

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Претходна година 

Текућа година 
Крајње сrање __ Почетно сrање 

20_ 01.01.20_. 

1 2 з 4 5 б 7 

306 III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 0404 

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405 

V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ 

330 и потражни салдо рачуна 331,332, 
РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ 

333, 334, 335, 336 и 337 
ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ 0406 

СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ 

ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО 

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И 
0407 

334, 335, 336 и 337 ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 

34 
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 

0408 
+ 0410) 37.168 28.253 30.997 

340 
1. Нераспоређени добитак ранијих 

0409 
година 27.790 27.674 27.029 

341 
2. Нераспоређени добитак текуће 

0410 
године 9.378 579 3.968 

VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0411 

35 IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) 0412 

350 1. Губитак ранијих година 0413 

351 2. Губитак текуће године 0414 

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 0415 10 7.099 3.800 1.192 
+ 042В) 

40 
1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

0416 
(0417+0418+0419) 10 7.099 3.800 

404 
1. Резервисања за накнаде и друге 

0417 
бенефиције запослених 10 З.967 3.800 

400 
2. Резервисања за трошкове у 

0418 
гарантном року 

40, осим 400 и 404 3. Остала дугорочна резервисања 0419 10 З.132 

41 
11. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 

0420 
+ 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) 1.192 

410 
1. Обавезе које се могу конвертовати у 

0421 
капитал 

2. Дугорочни кредити и остале 

411 (део) и 412 (део) 
дугорочне обавезе према матичном, 

0422 
зависним и осталим повезаним лицима 

у земљи 

3. Дугорочни кредити и остале 

411 (део) и 412 (део) 
дугорочне обавезе према матичном, 

0423 
зависним и осталим повезаним лицима 
у иностранству 

414 и 416 (део) 
4. Дугорочни кредити, зајмови и 

0424 
обавезе по основу лизинга у земљи 

5. Дугорочни кредити, зајмови и 

415 и 416 (део) обавезе по основу лизинга у 0425 

иностранству 

413 
6. Обавезе по емитованим хартијама од 

0426 
вредности 



Износ 

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Претходна година 

Текућа година 
Крајње сrање __ Почетно сrање 

20_ 01.01.20_. 

1 2 3 4 5 б 7 

419 7. Остале дугорочне обавезе 0427 1.192 

49 (део), осим 498 и 495 (део) 
III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 

0428 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0429 502 41 

495 (део) 
Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ 

0430 
ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 

Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 
0431 

0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 3.229 10.313 7.961 

+ 0454) 

467 1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0432 

11. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

42, осим 427 ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 0433 1.189 1.717 
+ 0438 + 0439 + 0440) 

1. Обавезе по основу кредита према 

420 (део) и 421 (део) матичном, зависним и осталим 0434 

повезаним лицима у земљи 

2. Обавезе по основу кредита према 

420 (део) и 421 (део) матичном, зависним и осталим 0435 

повезаним лицима у иностранству 

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 3. Обавезе по основу кредита и зајмова 
0436 

(део) од лица која нису домаће банке 1.189 1.717 

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 4. Обавезе по основу кредита од 
0437 

(део) домаћих банака 

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) 
5. Кредити, зајмови и обавезе из 

0438 
иностранства 

426 
6. Обавезе по краткорочним хартијама 

0439 
од вредности 

428 
7. Обавезе по основу финансијских 

0440 
деривата 

430 
III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И 

0441 
КАУЦИЈЕ 309 

43, осим 430 
IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 

0442 
0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) 985 864 728 

1. Обавезе према добављачима -

431 и 433 матична, зависна правна лица и остала 0443 

повезана лица у земљи 

2. Обавезе према добављачима -

432 и 434 матична, зависна правна лица и остала 0444 

повезана лица у иностранству 

435 
3. Обавезе према добављачима у 

0445 
земљи 985 828 728 

436 
4. Обавезе према добављачима у 

0446 
иностранству 

439 (део) 5. Обавезе по меницама 0447 

439 (део) 6. Остале обавезе из пословања 0448 Зб 

44,45,46, осим 467, 47 и 48 
V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

0449 
(0450 + 0451 + 0452) 11 1.935 8.260 5.516 



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП 

1 2 3 

44, 45 и 46 осим 467 1. Остале краткорочне обавезе 0450 

47,48 осим 481 
2. Обавезе по основу пореза на додату 

0451 
вредност и осталих јавних прихода 

481 
3. Обавезе по основу пореза на 

0452 
добитак 

VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА 
427 НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА 0453 

ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО 

49 (део) осим 498 
VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА 

0454 
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 

КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 

0431 - 0059) 2: О = (0407 + 0412 - 0455 
0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 -

0408 - 0411) 2: О 

Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 
0456 

0429 + 0430 + 0431 - 0455) 

89 Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0457 

У __________ _ 

дана ______ 20 ___ године 

Напомена број 

Текућа година 

4 5 

11 363 

11 1.059 

11 513 

53.228 

Износ 

Претходна година 

Крајње сrање __ Почетно сrање 

20_ 01.01.20_. 

б 7 

7.150 4.371 

934 745 

176 400 

47.637 45.380 

Законски заступник 

ЗОРАН 
Digitally signed Ьу 
ЗОРАН БЛАГОЈЕВИЋ 

БЛAFOJl:13Иfl -urтo2osб9Auth 

�---------------------------------------n-,-.,.,.,......,,..,..._,�,:---=�-----' 
13:00:43 +01 '00" 

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике 
(,,Службени гласник РС' бр. 89/2020). 



Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број 20518898 1 Шифра делатности 5221 1 ПИБ 106026531 

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZECE PARКING 5ERVI5 САСАК 

Седиште ЧАЧАК, ЦАРА ЛАЗАРА 51 

БИЛАНС УСП ЕХА 
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године 

- у хиљадама динара -

Изн ос 
Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена &рој 

Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1001 
1009 - 1010 + 1011 + 1012) 84.050 71.430 

60 !. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) 1002 

600, 602 и 604 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1003 

601, 603 и 605 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту 1004 

61 11. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 1005 
(1006 + 1007) 84.008 71.311 

610, 612 и 614 1. Приходи од продаје производа и услуга на 1006 
домаћем тржишту 83.998 71.311 

611, 613 и 615 2. Приходи од продаје производа и услуга на 1007 иностраном тржишту 10 

62 III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1008 

630 IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 1009 И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 

631 V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И 1010 ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 

64 и 65 VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1011 42 119 

68, осим 683, 685 и 686 VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 1012 ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1013 
1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) 66.006 57.190 

50 1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1014 

51 11. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1015 12 2.695 2.179 

52 III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ 1016 ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) 43.317 40.638 

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада 1017 13 28.055 26.014 

521 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и 1018 
накнаде зарада 13 4.671 4.331 

52 осим 520 и 521 3. Остали лични расходи и накнаде 1019 
13 10.591 10.293 

540 IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1020 3.177 3.237 

58, осим 583, 585 и 586 V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 1021 ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 

53 VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1022 14 3.594 2.969 

54, осим 540 VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 1023 15 3.664 720 

55 VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1024 16 9.559 7.447 



Износ 

Груп а рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 б 

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 • 1013) о!: О 1025 
18.044 14.240 

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 • 1001) о!: О 1026 

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 +
1027 

1030 + 1031) 152 83 

!. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА 

660 и 661 МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ 1028 

ЛИЦИМА 

662 11. ПРИХОДИ ОД КАМАТА 1029 115 83 

663 и 664 
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ 

1030 
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 

665 и 669 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1031 
37 

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 +
1032 

1035 + 1036) 253 2.915 

!. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА 

560 и 561 МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ 1033 

ЛИЦИМА 

562 11. РАСХОДИ КАМАТА 1034 
248 2.915 

563 и 564 
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ 

1035 
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 

565 и 569 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1036 
5 

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 • 1032) о!: 
1037 

о 

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) о!: 
1038 

о 101 2.832 

3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 

683, 685 и 686 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ 1039 

ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 

583, 585 и 586 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ 1040 
17 1.811 964 

ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

67 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1041 
18 109 

57 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1042 
19 4.537 8.350 

Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 +
1043 

1041) 84.311 71.513 

Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 +
1044 

1042) 72.607 69.419 

М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
1045 

ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) о!: О 11.704 2.094 

Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
1046 

ОПОРЕЗИВАЊА (1044 • 1043) о!: О 

Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО 

ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

69-59 ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ 1047 

ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ 

РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО 

ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

59- 69 ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ 1048 

ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ 

РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 +
1049 

1047 • 1048) о!: О 11.704 2.094 



Износ 

Груп а рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 б 

Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 • 1045 + 
1050 

1048 - 1047) 2: О 

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

721 !. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1051 1.865 1.474 

722 дуг. салдо 11. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1052 461 41 

722 пот. салдо III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1053 

723 
Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА 

1054 
ПОСЛОДАВЦА 

Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 • 1050 ·1051 • 1052 + 
1055 

1053 - 1054) 2: О 9.378 579 

У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 -
1056 

1053 + 1054) 2: О 

!. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ 
1057 

ПРАВА КОНТРОЛЕ 

11. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ 
1058 

ПРАВНОМ ЛИЦУ 

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ 
1059 

ПРАВА КОНТРОЛЕ 

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ 
1060 

ПРАВНОМ ЛИЦУ 

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 

1. Основна зарада по акцији 1061 

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1062 

У __________ _ Законски заступник 

ЗОРАН 
дана ______ 20 ___ године 

011020569 Auth 

. . . Auth -���+01·00· 
Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна дµ-fштва, задруге и предузетнике 

(,,Службени гласник РС' бр. 89/2020). 
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2.232 34.119 36.351 

 - 
2.561 2.561 

 - 
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 - 
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 - 
(770) (770) 

 - 
(429) (429) 
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(190) (2.944) (3.134) 

 - 
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 (2.775) 
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 9.130 

21

(2+3) 

1 2 3 4 
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(2.775) (2.775) 
9.930 9.930 

7. 

2021. 2020. 

1 10.554 8.161 
2 48 63 
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2021. 2020. 

11.173 7.657 

9. 

2020 5.230 
9  5.230 
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532 
 - 

256 243 

109 
 - 

-3-4)
3.967 3.800 
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ЈКП ,,Паркинг серви" 
Број: 502/5 
27.04.2022.године 
Ч а ч а к 

ИЗВЕ ШТ ДЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП" ПАРКИНГ СЕРВИС" ЧАЧАК 

за 2021.годину 

У току 2021.године Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ,,Паркинг сервис" 
Чачак радио је у саставу, и то: 

Представници оснивача 

Владимир Ћурчић, председник одбора 
Бранко Бојовић, члан одбора 

Представник запослених 

Наташа Плазинић, члан одбора 

Сазив Надзорног одбора - изабран Решењем Скупштине града Чачка бр.06-204/17-I од 
01 и 02.децембра 2017.године 

У извештајном периоду Надзорни одбор предузећа одржавао је седнице по потреби, 
укупно је одржано 8 седница. 

Седнице су одржане: 

28.01. 2021.године 
08.04. 2021.године 
23.04. 2021.године 
19.07. 2021.године 
10.09. 2021.године 
29 10. 2021.године 
ЗО 11 2021.године 
15.12. 2021.године 

На седницама Надзорног одбора одбора разматрана су актуелна питања из рада и 
пословања ЈКП "Паркинг сервис" Чачак у 2021.години и донете су потребне одлуке и 
закључци. 

Разматрана питања на седницама Надзорног одбора: 

1) Усвајење извештаја о пословању ЈКП ,,Паркинг сервис" Чачак за период 1.1.-31 .12.2020
(четврти квартал),

2) Усвајење извештаја о редовном годишњем попису у ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за
2020. годину,

1 



3) Доношење одлуке о исплати солидарне помоћи сходно чл. 102 Колективног уговорау
ЈКП ,,Паркинг сервис" Чачак у износу од 41.800.00 динара по запосленом,

4) Доношење одлуке о додели новчане помоћи Стонотениском клубу "Борац" Чачак у
износу од 20.000,00 динара у сврху организовања отвореног првенства Чачка у стоном
тенису за кадете.

5) Разматрање Извештаја о раду ЈКП ,,Паркинг сервис" Чачак за 2020 годину.

6) Разматрање Финансијског извештаја за 2020 годину .

7) Усвајање правилника о ФУК-у.

8) Усвајање одлуке о расподели добити за 2020 годину.

9) Разматрање извештаја о раду Надзорног одбора.

10) Разматрање записника са седнице Надзорног одбора која је одржана 28 01.2021
године.

11) Разно.

12) Усвајање извештаја о реализацији програма пословања ЈКП ,,Паркинг сервис'·
Чачак за период 01.01. - 31.03.2021 године (први квартал).

13) Усвајање извештаја о реализацији програма пословања ЈКП ,,Паркинг сервис" Чачак
за период 01.01. - 30.06.2021 године (други квартал).

14) Разматрање одлуке о отуђењу хаварисаног ПАУК возила марке IVECO модел ML
80 EL 15, број шасије ZCFA80B0102384226

15) Усвајање записника са XXVII седнице одржане 10.09.2021 године (оп line)

16) Разматрање извештаја о пословању ЈКП Паркинг сервис Чачак за период 01.01 .-
30.09.2021 године, и доношење одлуке по истом

17) Разматрање предлога директора за отпис дуговања по основу:
Чувања возила за сваки започети дан за возило рег. ознаке СА 020-МС 
Рентирања бицикла бр.53 

18) Разно.

19) Усвајање записника са XXVIII седнице одржане 29.10.2021 године

20) Разматрање и усвајање предлога Програма пословања ЈКП Паркинг сервис Чачак за
2022 годину

21) Разматрање и усвајање предлога Програма буџетске помоћи - субвенције за набавку
машине за обележавање,

22) Разматрање и усвајање предлога Програма одржавања хоризонталне и вертикалне
сигнализације,

23) Разно.

24) Усвајање записника са XXIX седнице Надзорног одбора ЈКП" Паркинг сервис" Чачак
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-

25) Разматрање и усвајање предлога Програма пословања ЈКП ,,Паркинг сервис" Чачак за
2022.годину,

26) Разматрање и усвајање предлога Програма буџетске помоћи - субвенције за набавку
машине за обележавање,

27) Разматрање и усвајање предлога ценовника за одржавање хоризонталне и вертикалне
сигнализације,

28) Усвајање предлога спровођења редовног годишњег пописа средстава и извора
средстава са стањем на дан 31.12.2021 године.

29)Разно

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. 

Организационих проблема у раду Надзорног одбора није било. 

Због актуелне епидемиолошке ситуације везано за covid 19, седнице Надзорног одбора које 
су одржање дана: 28.01.2021., 23.04.2021., 19.07.2021., 10.09.2021. и 15.12.2021. године, су 
реалозоване електронским путем (оп line). 

Надзорном одбору у саставу Владимир Ћурчић-председник НО, Бранко Бојовић и 
Наташа Плазинић-чланови НО је истекао мандат сходно чл.17. ст.3. Закона о јавним 
предузећима, што је констатовано потврдом Скупштине града Чачка бр.06-216/2021-1. На 
седници Скупштине града Чачка одржаној дана 28. и 29.децембра 2021.године донето 
Решење бр. 06-216/2021-1 о именовању Надзорног одбора ЈКП ,,Паркинг сервис" Чачак у 
саставу 

Бранко Бојовић председник, представник оснивача, 
Зоран Јаћимовић члан, представник оснивача и 
Наташа Плазинић члан, представник запослених. 

Исплата накнаде за учешће у раду Надзорног одбора вршена је уредно и у складу са 
позитивним прописима и актима оснивача. 

Увидом у пословну документацију предузећа утврђено је да су донете одлуке у складу 
са позитивним прописима и да су донете одлуке и спроведене у 2021.години. 

Чачак, 27.04.2022.године 
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Република Србија 

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 
Број: 06-99/2022-Ш 
8. јул 2022. године

ЧАЧАК

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС" број 
129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон) и 

члана 84. Статута града Чачка (,,Сл. лист града Чачка" бр. 6/2019), 

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 8. јула 2022. године, утврдило је 

ПРЕДЛОГ 
ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЛШ "ПАРКИНГ СЕРВИС" ЧА ЧАК БРОЈ 695/2 ОД 28. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

па предлаже Скупштини да донесе 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС" ЧА ЧАК БРОЈ 695/2 ОД 28. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

у тексту који је достављен одборницима за седницу Скупштине. 

Известилац на седници Скупштине је Зоран Благојевић, в.д. директор ЈКП 
,,Паркинг сервис" Чачак. 



На основу члана 54. Статута града Чачка (,,Сл.лист града Чачка" бр. 6/2019) и 
члана 44. став 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
,,Паркинг сервис" Чачак са Законом о јавним предузећима (,,Сл. лист града Чачка" 
бр.22/2016), 

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 
донелаЈе 

ОДЛУКУ 

---- ---

2022. године, 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС" ЧА ЧАК БР. 502/3 ОД 27. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ 

1 

ДАЈЕ СЕ САГ ЛА СН ОСТ на Одлуку о расподели добити ЈКП "Паркинг 
сервис" Чачак, коју је донео Надзорни одбор ЈКП "Паркинг сервис" Чачак, на седници 
одржаној 27. априла 2022. године, бр. 502/3. 

11 

Ову одлуку објавити у "Службеном листу града Чачка". 

СКУПШТИНА ГР АДА ЧАЧКА 

Бр�: _ _ _____ _ 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић 



ЈКП"ПАРКИНГСЕРВИС" 

ЧАЧАК 

32000 Чачак, ул. Цара Лазара 51 
Тел/факс: +381 32 5376 870; +381 32 5376 871 
E-mail: parkingserviscacak@mts.rs
www.parkingcacak.co.rs

МБ: 20518898, ПИБ: 106026531 • ТР: 355-3200144748-40 Војвођанска банка, 200-2449510101022-70 Поштанска штедионица• 340-11013427-80 Ерсте 6анка 

ЈКП"ПАРКИНГ СЕРВИС"ЧАЧАК 
Број 502/3 
Дана 27.04.2022 године 
Ч а ч а к  

2 8. 04. 2022 
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Скупштина града Чачка 

Градском Већу града Чачка / 

�предмет : Достава Одлуке о расподели добити за 2021 годину 

, У прилогу дописа достављамо Вам Одлуку о расподели добити ЈКП "Паркинг 
сервис" Чачак за 2021. годину на оцену и сагласност. 

Срдачно, 

Прилог: 
-Извештај

'-...--· -Одлука Надзорног одбора

"'( 
' �<'" ' 

1 
Блат.0Је_§ић �0ран, директор 

. ЈКП ·иаР, " ервис Чачак 

. \\ .. , ... ,' ..,Ј . 



ЈКП "Паркинг сервис" 
Број: 502/3 
27.04.2022.године 
Ч а ч а к 

На основу члана 22. ст. 1 т.9 Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС", бр. 
15/2016, 88/2019), чл. 44 ст. 1 т. 9 Одлуке о усклађивању пословања ЈКП "Паркинг сервис" 
Чачак са Законом о јавним предузећима (,,Сл.лист града Чачка", број 22/2016, 8/2019) и чл. 45 
ст. 1 т. 9 Статута ЈКП "Паркинг сервис" Чачак (,,Сл.лист града Чачка", број 8/2017), Надзорни 
одбор ЈКП "Паркинг сервис" Чачак на седници одржаној дана 27. априла 2022.године доноси 

о д л у к у

о расподели добити 

За пословну 2021.годину остварена добит износи 9.378.319,25 динара. 

Део остварене добити у износу од 7.502.655,40 уплатити у буџет града Чачка на основу 
Одлуке о буџету града Чачка бр. 06-216/2021-1 од 28. децембра 2021.године, а најкасније до 
30. новембра 2022. године, остатак добити у износу 1.875.663,85 остаје нераспоређен.

Ову одлуку спровешће директор и стручне службе предузећа. 

Расподела добити ће. се извршити по добијању сагласности оснивача на дату одлуку. 

Чачак, 27.04.2022. године 



Република Србија 

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 
Број: 06-99/2022-Ш 
8. јул 2022. године

ЧАЧАК

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС" број 
129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон) и 

члана 84. Статута града Чачка (,,Сл. лист града Чачка" бр. 6/2019), 

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 8. јула 2022. године, утврдило је 

ПРЕДЛОГ 
ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЛШ "ПАРКИНГ СЕРВИС" ЧА ЧАК БРОЈ 695/2 ОД 28. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

па предлаже Скупштини да донесе 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС" ЧА ЧАК БРОЈ 695/2 ОД 28. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

у тексту који је достављен одборницима за седницу Скупштине. 

Известилац на седници Скупштине је Зоран Благојевић, в.д. директор ЈКП 
,,Паркинг сервис" Чачак. 



На основу члана 54. Статута града Чачка (,,С1. лист града Чачка" бр.6/2019) и 
члана 31. став 1. алинеја 6. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног ко11.1уналног 
предузећа ''Паркинг сервис" Чачак са 3акОiю\r о јавним предузећима ("Сл. лист 1·рада 
Чачка" бр. 22/2016, 8/2019 и 5/2022) 

Скупштина града Чачка, на седници одржаној ____ 2022. године, донела је 

ОДЛУКУ 
о ДАВАЊУ САГ ЛА СНОСТИ НА ОДЛУ:КУ нлд301>ног ОДБОРА 

ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС" ЧАЧАК БРОЈ 695/2 ОД 28 . .ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

1 

ДА.ЈЕ СЕ САГ ЛА СН ОСТ на Одлуку о усвајању извештаја о процени 
.вредности имовине и капитала Јавног комушшног предузећа ''Паркинг сервис" Чачак, 
коју је донео Надзорни одбор Јавног кш"rуиалног преду3ећа ''Пар:киш· сервис'' Чачак, на· 
седници одржаној 28. јуна 2022. године, број 695/2.

II 

Ову одлуку објавити у "Службсно:\r листу града Чачка". 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: ______ _ 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка 

Игор ТрифуноRић 



ЈКП ·
11
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Градском Већу града Чачка 

Предмет : Достава Одлуке о усвајању извештаја о процени имовине и капитала у 
ЈКП "Паркинг сервису" Чачак 

У прилогу дописа достављамо Вам Одлуку Надзорног одбора о усвајању извештаја о 
процени имовине и капитала у ЈКП "Паркинг сервису" Чачак на оцену и сагласност. 

Срдачно, 

Прилог: 
-Извештај
-Одлука Надзорног одбора

Благојев�f,1 Зоран, в.д.директора 
./.;.:.i:Ј.К11]1

1
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ЈКП "Паркинг сервис" 
Број: 695/2 

28.06.2022.rо,Ј,ине 

Ча чак 

На основу члана 22 Закона о јав1-111м предузећима ( ,,Сл. гл. РС" бр.15/2016, 88/2019) и 
члана 45. Статута ЈКП "Паркинг сервис" Чачак (,,Сл. лист града Чачка" бр. 8/2017) и Уредбе о 
методологији за пропену вредности имовине и капитала (,,Сл. гласник РС" бр. 45/2002) Надзорни 
одбор ЈКП "Паркинг сервис" Чачак на седници одржаној дана 28.06.2022.године донео је 
следећу 

ОДЛУК У 

Усваја се ювештај о про11ени вредности имовине и капитала ЈКП "Паркинг сервис" 
Чачак, спроведен од стране проценитеља - Агенције за едукацију, консалтинг и Ј\Шркетиншке 
услуге "Ра.довина", Бранислав Топаловић ПР, Београд, са стањем на дан 01.01.2022. године: 

Про11ењена фер вредност укупне имовине и капитала са МРС и МСФИ (ИФРС) на дав 
процене 01.01.2022 године ЈАIЗНОГ КОМУНАЛАНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПАРКИНГ СЕРВИС" 
ЧА ЧАК износи: 

1. УКУПАН КАПИТАЛ 42.397.747,68 

2. Нераспоређена добит 37.167.859,81 

3. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (1-2) 5.229.887.87 

Процењена вредност основног кал ита.па 5.229.888 динара, 

односно у деви:зном еквиваленту - 44.479 евра, 

по средљем курсу на дана процене О 1.01.2022. године 1 ЕВРО = 117.5821 ДШI 

360.580 

316.101 

44.479 

Саставни део Ол.луке Надзорног одбора је Извештај о процени вредности' имовине и капитала 
Јавног камунално�· предузећа "Паркинг сервис" Чачак, број 667 од 08.06.2022 године, на дан 
О l .0 1.2022 године. 



Ову одлуку доставити Скупштини града Чачка на сагласност, о чијем извршењу се стара 
дире1пор предузећа. 

На основу Извештаја о процени вредности имовине и капитала ЈКП "Паркиm· сервис" Чачак, 
ове одлуке и Одлуке о измени одлуке о усклађивању Оснивачког акта ЈКЛ "Паркинг сервис" 
Чачак са Законом о јавним предузећима, извршиће се промена основног капитала у регистру 
Агенције за привредне регистре (АПР). 

О б р а зложење 

На основу прпоруке екстерне ревизије, а ради усаглашавања основног капитала у 
пословним књигама са капиталт,1 регистрованим у Аге1щији за привредне регистре (АПР), све 
у складу са Законом о јавНЊ\1 прсдузеliима и Законом о јавној својини, у ЈКП "Парrшнг серџис" 
Чачак исказана је потреба за проценом вредности укупне имовине и капитала. За реализацију 
исте, спроведена је јавна набавка и закључен уговор бр. 737/10 дана 06.09.2021. године са 
Агенцијом за едукацију, ко11салтинг и маркетиншке услуге "Радовина" Београд а ради израде 
Изnеrнаја о процени вредности имовине и капитала ЈКП "Паркинг сервис" Чачак. 

Агенц11ја за едукацију, консалтинг и ·маркетиншке услуге ".Радови на" Београд доставила 
је дана 08.06.2022. године Извештај о процени вредности ю,ювине и капитала ЈКП "Паркинг 

сервис" Чачак заведен под рег. бр.667, а у оквиру кога се наводи да процењена вредност основног 
капитала ЈКП "Паркинг сервис" Чачак из1-юси 5.229.888 динара. 

На основу наведеног је одлучено као у диспозитиву одлуке. 
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IZJAVA PROCENIТELJA 

• lzjavljt1jemo kao proceпite!ji, koji su utvrdili vredпost irrюviпe i kapitala, JAVNO
KOMUNALNOG PREDUZECA PARKING SERVIS САСАК- САСАК, da пеmапю а nismo пi imali
Ыlо kakve licne i:iterese i песеmо ucestvovati u otkupu imovine i drugih hartija od vredпosti
drustva na koje se ova procena odnosi,

• Poslovi рrосепе irnovine i kapitala obavljeni s11 strш':no profesionalno, objektivrю, svesno

nezavisпo,
• Da su analize, misljenja i zakljucci procenitelja nepristrasni,
• Svi raspolozivi ulazni podaci, iпformacije u postupku procene sadrzani su u izvestaju,
• Odabrani metod procene, prema misljenju procenitelja, odgovara cilju i svrsi procene,
• Prezentovani izvestaj se temelji na predpostavci da su vlasnicki dokumenti dostavljeni

proceniteljima bez ikakvih pravnih smetnji i valjani,
• Procenitelji ne prihvataju Ыlо kakvu odgovornost u slucaju promena na trzistu kapitala,

imovine ili okolnosti vezanih za iste,
• Procena i predpostavke koriscene u izvestaju su izvucene iz dostavljenil1 finansijskih

izvestaja,
• Procena vredi samo za pomenutu пamenu, te nije dozvoljeno drugacije koriscenje i pozivanje

na nju, kako od strane narucioca, tako i od strane trecih lica,
• Sadrzaj ovog izvestaja је strogo poverljiv za procenitelja, narucioca i korisnika i ne moze se

reprodukovati na Ыlо koji nacin bez saglasnosti procenitelja,
• Procenitelji nisu u obavezi menjati i aktuelizovati ovaj izvestaj, ako nastupe drugaciji uslovi,

koji su vazili na dan procene, osim ako se о tome ne dogovore narucilac i procenitelji.

Procenitefji: 

Predrag Drobnjak, 
Branislav Topalovic 

Beograd, april 2022. godine. 

Agencija Radovina, Branislav 1'!).mii!i�-,if9�viё �� 
.·. AGENCIJA ZA EDUKACIJ., 

Beograd (N ovi Beogl(o•тtNG I МАRКЕТ1нsке usLUG! 

�1?111< �o�d2vfвet'! 
А 

Branislav Topalo� есе 
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IZJAVA NARUCIOCA PROCENE 

lzjavijujerno, da је ovom procenom vrednost imovine i kapitala, obuhvacena sva imoviпa u vlasnistvu 
JAVNO KOMUNALNOG PREDUZECA PARKING SERVIS САСАК- САСАК. 
Spisak је sacinilo siuz.Ьeno lice JAVNO KOMUNALNOG PREDUZECA PARKING SERVIS САСА!<- САСАК 
па osпovu knjigovodstve11e evidencije i isti sadrzi neophodne knjigovodstvene podatke. 
Na osпovu datill podataka iz knjigovodstva i licnim uvidom па licu mesta, procenitelji su u skladu sa 
Zakonskom regulativom utvrdili odgovarajucu fer trzisnu vrednost za svako sredstvo. 
lzvestaj о proceni JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEC:A PARKING SERVIS САСАК- САСАК dostaviti u 
pisaпom oЬliku. 

Cacak, april 2022 godine. 

arucioca: 
PREDUZECA 
К- САСАК, 
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1. МЕТООЕ PROCENE

1.1. PROCENA VREDNOST! IMOVINE KAPITALA МЕТОDОМ TRZISNE VREDNOSTI 

Pored prinosnog metoda UredboПl о metodologiji za procenu vrednosti imovine i kapitala 

{,,SluЉeni glasnik RS" br. 45/2002 godine} propisana је i primena metode trblne vrednosti. 

Metodom trzisne vrednosti, utvrduje se osnovna trzisna vrednost ukupnog kapitala. Sustina 

ovog metoda sastoji se LJ tome, da se vrednost bruto imovine preduzeca procenjuje r1a bazi pojedinih 

prodajпit1 vredrюsti u postL1pku redovne trzisne prodaje subjekta uz pretpostavku, da su sva 

potrazivanja i obaveze рrосепјепе LJ realnoj naplativoj vrednosti. 

Pod redovnom trzisпom procenom vrednosti kod primene ove metode, podrazumeva se 

prodaja пjegove imovine ро сепаmа koje se formiraju u zavisnosti od uslova na trzistu. 

Osnovna vrednost ukupnog kapitala doЬijenog primenom metode trblne vrednosti u 

postupku redovne trzisne prodaje preduzeca jednaka је razlici izmedju trzisne vrednosti imovine 

drustva i vrednosti njegovih obaveza uvecanih za troskove postupka redovne prodaje. Pod trzisnom 

vrednosC:u irrюviпe podrazurneva se novcani iznos koji Ьi mogao Ьiti ostvaren pojedinacnom 

prodajom delova imovine u postupku prodaje. 

Osnovna vrednost Trlisna vrednost Realna vrednost 
= 

ukupnog kopitala poslovne imovine ukupnih obaveza 

Metoda trzisne vrednosti polazi od toga, da stvari i prava koja cine kapital, odnosno imovinu 

drustva na dan procene vrednosti kapitala, treba realizovati na trbltu, sto se sprovodi putem javnog 

tendera ili javne aukcije ро Zakonu о javnim nabavkama (,,SluЉeni glasnik RS" br. 124/2012 godine). 

Postoje sledece metode procene vrednosti imovine, kapitala i obaveza: 

Metod trzisne vred nosti (ТV) 

Metodi za utvrdivanje trzisne vrednosti imovine baziraju se na upotreЬi troskovnog pristupa, 

pristupa direktnog uporedivanja сепа, kao i prinosnog pristupa. Nakon primene ovih metoda, obavlja 

se proces usaglasavanja kojim se uporeduju prednosti i nedostaci svake od koriscenih tehnika 

procene. Као rezultat ovog usaglasavaпja doЬija se vrednost. konkretne imovine do koje se dolazi 

tako sto se primarni znacaj daje onoj tehnici za koju se zakljuci da је najpouzdanija u konkretnom 

slucaju. 

Troskovni metod 

Troskovni metod u proceni vrednosti imovine u osnovi polazi od identifikacije aktuelnih 

troskova zamene imovine koja је predmet procene imovinom slicnih karakteristika, а zatim se 

oduzima gubltak vrednosti koji је prouzrokovan fizickom obezvredjenjem i funkcionalnom 

zastareloscu. Troskovni metod bazira se na pretpostavci zamene ulozenih sredstava, pri cemu se 

polazi od pretpostavke da racionalan kupac nece za konkretnu imovinu platiti cenu visu nego sto Ьi 

Ьilo potrebno da slicnu imovinu priЬavi kupovinom na istom ili slicnom trzistu ili lokaciji. U osnovi, 

procenjena sadasnja vrednost imovine ро troskovnom metodu predstavlja razliku izmedu aktuelne 

vrednosti novog sredstva i ukupne depresijacije koja ukljucuje fizicko, funkcionalno i ekonomsko 

smanjenje vrednosti. 
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Metod uporedenja prodaje (trzisni metod) 

Prilikom primene trШпog rпetoda primenjena је rлetoda direktпog uporedivaпja cena. 

Prilikom primene metoda direktnog LJporedivanja сепа priЬav!jene su inforrnacije sa trzista о cenama 
prometa imovine slicne onoj koja se procenjuje. 

Trzisnu vrednost imovine odredL1je odnos poпude i traznje u datorn treпutku za slicпim ili 

istiom imovinom. 

Bitni elementi trzisпe vrednosti nepokretnosti su izmedu ostalog pravni status imovine 

(eventualni tereti, mogucnost hipotekarnog opterecenja i sl.). 

TrШna vrednost imovine predstavlJa cenu koju је moguce postici u datom trenutku па 

trШttJ. Сепа koju је moguce postici u datom trenutku na trzistu se sastoji od opsega koji cini donja 
granica trzisne vrednosti, realno ocekivana trШna vrednost i maksimalno ocekivana trzisna vrednost. 

Donju granicu trzisne vrednosti imovine predstavlja cenu koju је sa velikorn izvesnoscu 

moguce postici па trzistu u kratkom vremenskom period sa vecinom kLJpaca. 

Realno ocekivanu trШnu vrednost imovine predstavlja сепа koju је moguce postki sa 
izvesnoscu u razumnom roku. 

Maksimalno ocekivanu trzisnu vrednost imovine predstavlja сепа koju је sa ogranicenom 

izvesnoscu moguce postici u kratkom vremenskom periodu sa malim brojem kupaca koji su iz 

subjektivnih razloga posebno zainteresovani za predmetnu nepokretnost. 
Odnos ponude i potrazпje definise u kom delu opsega trШпе vrednosti imovine се se kretati 

postignuta prodajna сепа. U slucaju da је ponuda veca od potraznje vremeпski period za postizanje 

prodajпe cene се Ьiti duzi, а prodajna се se kretati izmedu donje granice i realno ocekivane trШпе 

vrednosti imovine. U slucaju da је ponuda manja od potraznje vremenski period za postizanje 
prodajne cene се Ьiti kraci, а prodajna сепа се se kretati izmedu realno ocekivane i maksimalno 

ocekivane trzisne vrednosti imovine. 

Metod utvrdivanja opsega trzisne vrednosti predmetne imoviпe predstavlja poredenje sa 

postignutim cenama slicne ili istie imovine koje su prodate u skorije vreme uz uvazavanje i 

vrednovanje svih specificnosti koje predmetna imovina poseduje. 

Prinosni metod 

Treci metod koji se koristi u proceni vrednosti imovine jeste prinosni metod. Ova tehnika 

procene pociva па principu anticipacije. Ро ovom principu, tipicni investitor - kupac na trzistu ulaze u 

onu imovinu od koje ocekuje da mu u buducnosti donosi prilюd i druge koristi. Drugim recima, 
vrednost se moze definisati kao sadasnja vrednost svih prava na buduce koristi. Prvi korak u proceni 

ovom metodom је utvrdivanje potencijalnog bruto prihoda koji procenjivana imovina moze da 
geпerise u buducnosti. 

Pretpostavke i ogranicenja 

Procena ne predstavlja savet za kupovinu ili prodaju predmetne imovine, vec strucno 

misljenje procenitelja na osnovu пjemu dostupnih ir1formacija na dan procene, te је ista podlozna 

promeni. Ova procena sastavljena је iskljucivo za potrebe narucioca (usaglasavanje vrednosti 

osnovnog kapitala). Prilikom sastavljanja ove procene, procenitelj se oslanjao па informacije 

raspolozive iz javnih izvora i dostavljene dokumentacije od strane narucioca, te је pretpostavljao 

njihovu ispravnost i potpunost bez nezavisne provere. 

Za svrhu рrосепе vrednosti imovine i kapitala JAVNO KOMUNALNOG PREDUZECA PARКING 
SERVIS САСАК- САСАК, koriscene su metode koje predvida Zakon о privatizaciji (,,SluЉeni glasnik 

RS" br. 38/2001 godine) i uredbe о metodologiji za procenu vrednosti kapitala i imovine (,,Sluz.Ьeni 

glasnik RS" br. 45/2002 godir)e), Upustvo о nacinu primene metoda za procenu vrednosti imovine i 
kapitala i nacin iskazivanja proceпjene vrednosti kapitala (,,SluЉeni glasnik RS" br. 57 /2001 godine). 
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Odmeravanje prilikom prizпavaпja fer vrednosti izvrserю је u skladLJ sa MRS-16 i MSFl-13. lskazana 

vredпost uskladjena је sa Zakonom о privrednim drustvima (,,SILJzЬeпi glasnik RS" br. 36/2011 godine 

i 99/2011). 

Metod trzisne vrednosti (ТV) 

Prilikor11 kопаспе procene osrюvne realпe vrednosti imovine i kapitala, dobljeпe rnetodom 

trzisne vrednosti JAVNO KOMUNALNOG PREDUZECA PARКING SERVIS САСАК- САСАК, - zakljucuje 

se: Procenjena fer vrednost 11k11pne imovine i kapitala 1.1 skladLJ sa MRS i MSFI (IFRS) па dап procene 

01.01.2022. godine JAVNO KOMUNALNOG PREDUZECA PARКING SERVIS САСАК- САСА!< iznosi: 

1. UKUPAN KAPITAL 42.397.747,68 
--1------------

z. Nerasporeaena doblt 37.167.859,81 i 
360.580 

316.101 

44.479 3. OSNOVNI KAPITAL 11-Z) 5.229.887.87 
--'------'--------

-
--'---------_Ј 

Odnosno и deviznom ekvivalentu - evro: 

.,.,{ �:41�i;{;Га f,�- =:ij 

Ро srednjem kursu па dan procene 01.01.2022. godine {1 EVRO = 117,5821 dinara). 
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Racun 

1 

оо 

01 

010 

2. Bilans stanja па dan 31.12.2021 i па dan ргосепе

POZICIJA 

2 

АКТИВА 

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 

Б. СТ АЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009+ 0017 + 
0018 + 0028) 
1. НЕМАТЕРИЈМНА ИМ ОВИНА (0004 +0005 + 
0006 + 0007 + 0008) 
1. Улагања у развој 

АОР 

i!, 
' 

з 

0001 

0002 

0003 

0004 

Knjigovena 

vrednost 

na dan 

31.12.2021. 

1' 

4 

21.292 

269 

011, 012 и 2. l<онцссијс, гштент -и,_л_и_ц_е_н _ц_е _. -ро_б_н_е_и --
-

--1--0-о_о_s---1 ---- 269
014 услужне марке, софтвер и остала 

--
-

-
---+_н

_
е

_
м

_
а

_
т_е_ријална �и"-м�о1З'---'f---'1н'"'а _________ --'----+- --

З Гудвил 013 OOOG 

1 

(u ООО dinara)

Procenjena 

trzisna 

vrednost 

па dan 
01.01.2022. 

5 

21.292 

269 

269 

-

Razlik�'-,: 
(4-5) ' 

-

6 

-

о 

о 

---

о 

1 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и 
- -·-----+--------+--------+--

015и 016 

017 

0007 
нематеријална и моsина у припр_е

_
м

_
и _____ +------i-------5. Аванси за нематеријалну имовину 0008 

1 
----�1--

II.-Н-Е-l(
_
Р_Е_Т

_Н_
И-НЕ,ПО_С_Т -РО-ЈЕ_Њ_А _ И _ О�П-Р�Е-М-А--+-ОО_ О_9-+----2 -1.- 0-2-З---t-----

2-1-.0-2-3---t----0� 
02 

026, 021 и 
022 

с----

023 

(0010 + 0011 + 0012 + 0013+0014 + 0015 + 
0016) 
1. Земљиште и грађевински објекти 0010 

2. Постројења и опрема 0011 
1-------+-------------

024 З Инвестиционе некретнине 0012 

1.311 

19.712 

1-------+---- --------------+---+--------

025 и 027 4. Некретнине, постројења и опрема узети у 0013 

- 026 Й 028 

029 (део) 

029 (део) 

оз 

04 и 05 

лизинг и некретнине.постројења и опрема у 
припреми 
5. Остале некретнине, постројења и опрема и

улагања на туђим некретнинама, постројењима 
и опреми 
6. Аванси за некретнине. постројења и опрему 

у земљи 
7. Аванси за некретнине, постројења и опрему
у иностран_ству 
111. БИОЛОШК А СР ЕДСТВ А 
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛА СМАНИ 
И ДУГОРОЧНА ПОТР АЖИВАЊА (0019 + 0020
+ 0021 +0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 

0014 

0015 

0016 

0017 
0018 

1.311 о 

19.712 о 

0027 
---+--'--'--------------�-----+---+---------+---------+-------i 

040 (део), 1. Учешћа у капиталу правних пица (осим 
041 (део) 042 учешћа у капиталу која се вреднују методом 

>---"-(д�е_о�)----+ учешћа) __ 
040 (део). 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом
041 (део). учешћа 
042 (део) 
043, 050 3 .  Дугорочни пласмани матичном, зависним и 
(део) и 051 осталим повезаним лицима и дугорочна 
(део) потраживања од тих лица у земљи 
044, 050 4. Дугоро чни пласмани матичном.зависним и
(део), 051 осталим повезаним лицима и дугорочна 
(део n_q:r�a��a�a о;, тих лица у иностранству 
045 (део) и 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и
053 (део) зајмови) у земљи 
045 (део) и 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и 

0019 

0020 

0021 

0022 

0023 

0024 
,__0_5 _ 3 �(д_е_о�) __ +--сз_а_јм�о _в_и�)-у_и_ностранству _____________ +------0025 046 7. Дугорочна финаf1сиТска улагања (хартије од 

вредности које се вреднују по амортизованој 
вредности} l_�-------+-----1-------1 

]. 0026 1047 8. Откупљене сопствене акције и откупљени 
с__ _____ _,__с_о_п _ст_в_е_н_и_v'-'-.д"'-е_л_и ___________ _ 

8 



,. 

9. Остали дуго;ючн� финансијски пласмани и 
остала дугороче1а потраживања 

048, 052, 
054, 055 и 
056 
28_(_д _е-о)-_ ,--+-V-. ц-м_Ј--,�ГО�Р�О-L.�:Н�А-АКТИВпА ВРЕМЕНСКА 
осим _28

_
8 __ �_Р

_
А�

З
�
Г

�
Р

�
А

�
н�
:и=

ч=
Е
�
Њ

�А 
288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 

1-------�г�о=БРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037+ 0038 + 

Класэ 1, 

осим групе 
рачуна 14 
10 

11 и 12 
1З 

150, 152 и 
154 
151,153 и 
155 
14 

20 

204 

205 

200 и 202 

201 и 203 

21, 22. и 27 

21,22.осим 
223 и 22.4, и 
27 
22.3 

-
224 

2.3 

2.30 

--

ZЗl 

232,234 
(део) 
232,234 
(део) 
zзs 

236 (део) 
-- -

237 

236 (део) 
238 и 239 

- .. 

24 

28 (део), 
осим 288 

88 

зо. осим 306 

0044 + 0048 + 0057+0058) 

1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035+ 0036) 

1. Материјал, резервни делови, алат и ситан
инвентар 
2. Недовршена производња и готови производи 
з. Роба
4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи

5. Плаћени аванси за залихе и услуге у 
иностранству 
11. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА 
ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА 
111. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
(0039 + 0040 + 0041 + 0042+ 0043} 
1. Потраживања од купаца у земљи 
2. Потраживања од купаца у иностранству 
З. Потраживања од матичног, зависних и 

1 осталих повезаних лица у_ земљи 
4. Потраживања од матичног, зависних и 

осталих повезаних лица у иностранству 
5. Остала потраживања по основу продаје
IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
(0045 + 0046 + 0047)

1. Остала потраживања 

2. Потраживања за више плаћен порез на
добитак
3. Потраживања по основу преплаћених

осталих по2еза и доприноса
V. КРА Тl<ОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 +0052 + 0053 
+ 0054 + 0055 + 0056)
1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и

зависна правна лица 
2. Краткорочни кредити и пласмани - остапа

повезана лица 
3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у 

земљи 
4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у 

иностранству 
5. Хартије од вредности које се вреднују п,:Ј

амортизованој вредност
6. Финансијска средства која се вреднују по

_ -92ео воедности кооз Биланс успеха 
7. Откупљене сопствене акције и откупљени

сопствени удели 
8. Остали краткорочни финансијски пласмани 

VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ
ЕКВИВАЛЕНТИ
VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 
Д. УКУПНА АКТИВА= ПОСЛОВНА ИМОВИНА 

(0001 + 0002 + 0029 +0030) 

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 

ПАСИВА 

А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 +0405 + 0406
- 0407 + 0406 + 0411- 0412) � О 
1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

0027 

00211 

0029 

0030 31936 .. 31 936 о 

0031 39 39 о 

- -
0032 

0033 1-
1 0034 

0035 39 
1 

39 о 

0036 

0037 

0038 9.930 9.930 о 

()039 9.930 9.930 о 

0040 
0041 

0042 

0043 
0044 192 192 

--
0045 192 192 о 

0046 

0047 
-

0048 

0049 

0050 

0051 

0052 

0053 

-

0054 

0055 

0056 

0057 10.602 10.602 

0058 11.173 11.173 о 

0059 53.228 53.228 

0060 

0401 42.398 42.398 

0402 5.230 5.230 о 1 
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31 11. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403 
1 

� 306 111. ЕМИСИОНА ПРЕl111ИЈА 0404 

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405 

- -
330 и V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ 0406 
потражни РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ
салдо рачуна ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И 
331,332, ДРУГИХ l(ОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
333. 334, СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 
335, 336 и 
337
дуговни VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ 0,107 
салдо рачуна ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ 
331, 332, КОМПОНl::НiИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ 
333. РЕЗУЛТАТА 
334,335,336
и 337 -
34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409+ 0410) 0408 37.168 37.168 о 

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0409 27.790 27.790 о 

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0410 9.37R 9.378 о 
-

VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0411 

35 IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) 0412 
-

350 1. Губитак ранијих година 0413 
-

351 2. ГубL4так текуће године 0414 

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 
1 

0415 7.099 7.099 о 
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420+ 0428) 

40 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0416 7.099 7.099 о 
(0417+0418+0419)

404 1. Резервисања за накнаде и друге бенеф,щије 0417 3.967 3.967 о 
запослених

400 2. Резервисања за трошкове у гарантном року 0418 
- -

40, осим 400 З. Остала дугорочна резервисања 0419 3.132 3.132 о 
и 404 
41 11. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 0420 

+ 0424 + 0425 + 0426 + 0427
410 1. Оба.везе које се могу конБертовати у капитал 0421 

411 (део) и 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне 0422 

1 
412(део) обавезе према матичном, зависним и осталим

повезаним лицима у земљи 
411 (део) и 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне 0423 
412(део) обавезе према матичном, зависним и осталим

повезаним лицима у иностранству 
--

414 и 416 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе no 0424 
(део) основу лизинга У земљи 
415 и 416 5. Дугорочни кредити, зајмовv1 и обавезе no 0425 

_(8ео) основу лизv1нга v иностранству 
-

413 6. Обавезе по емитованим хартијама од 0426 
вредности 

--

419 7. Остале дугорочне обавезе 0427 

49 (део) 111. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 0428 
осим 498 и РАЗГРАНИЧЕЊА
495 (део) 
498 8. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0429 502 502 о 

495 (део) Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И 0430 
ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 

-

1
Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 0431 3.229 3.229 о 
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 +0433 + 0441 
+ 0442 + 0449 + 0453+ 0454) 

467 1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0432 

42, осим 427 11. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЁ ОБАВЕЗЕ 0433 
(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 
0440) 

420 (део) и 1 _ Обавезе по основу кредита према матичном, 0434 
421 (део) зависним и осталим повезаним лицL-1ма у 

земљv1 -

ЈО 



i 420 (део) v. 2. Обаsезе по основу кредита прёма матичном. 0435 

421 (део} зависним и осталим повезаним лици1'ЈЈЭ у 
иностранству

422 (део), З. Обавезе по основу кредита и зајмоsа од 043G 

424 (део), лща која f!ИСУ домаће банке
425 (део), и 
429 
(део) 

-

422 (део), 4. Обавезе по основу кред,па од домаћих 0437 
424 (део), банака
425 (део), и 
429 
_Ј_део) 
423,424 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства 0438 

1 (део), 425 
(део) и 429 
(део 

-

426 6. Обавезе по краткороч,tим хартијама од 0439 

428 

вредности
7. Обавезе по основу финансијских дер,шата 0440 

430 111. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И 0441 309 309 о 
КАУЦИЈЕ 

43, осим 430 IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0442 985 985 о 

-

0445 + 0446 + 0447 + 0448) 
431и4 ЗЗ 1. Обавезе према добављачима - матична, 0443 

зависна правна лица и остала повезана лица у 
земљи 

432 и 434 2. Обавезе према добављачима - матична, 0444 

зависна правна лица и остала повезана лица у 
иностранству

435 3 Обавезе према добављачима у земљи 0445 985 985 о 
-

436 4. Обавезе према добављачима у 0446 
иностранству -

439 (део) 5. Обавезе по меницама 0447 1 
439 (део) 1 6. Остале обавезе из пословања 0448 

44,45,46, V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0449 1.935 1.935 
' 

о 
осим 467, 47 0451 + 0452) 1 

и 48 
44, 45 и 46 1. Остале краткорочне обавезе

1 осим 467 
0450 363 363 

47,48 осим 2. Обавезе по основу пореза на додату 0451 1.059 1.059 1 о 
481 вредност и осталих јавних прихода 

--

481 З. Обавезе по основу пореза на добитак 
1 

0452 513 513 1 о 

427 VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА 0453 
НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА 
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО 

49 (део) осим VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 0454 
498 РАЗГРАНИЧЕЊА 

Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 0455 
(0415 + 0429 + 0430 +0431 - 0059) �О= (0407 + 
0412 -0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 -0408 -
0411) � О 

Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 +0429 +0430 

1 
0456 

+ 0431 - 0455) 
53.228 53.228 о 

89 Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 1 0457 

1 1 



З. Bilans stanja па dan 31.12.2021 i па dan procene 

[ Racun POZICIJA 
' АОР 

; 

� ' htA � 
' 

i., 

%,:7".-;.,,:,,, � � Z¼>�{;· ,' i:ok:':S-\1:.fi, 

1 2 3 
� 

АКТИВА 

-

оо А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001 

1 Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009+ 0017 + 0002 
0018 + 0028) 

01 1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +0005 + 0003 
0006 + 0007 + 0008) 

010 1. Улагања у развој 0004 
011 ,012и 2. Концесије, патенти, пицеf;це, робне и 0005 
014 услужне марке. софтвер и остала

нематеријална имоеиf1а 
-

013 3. Гудвил 0006 
015и016 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и 0007 

нематеријална имовин� припреми
017 5. Аванси за нематеријалну имовину 0008 
02 11. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 0009 

(0010 + 0011 + 0012 + 0013 +0014 + 0015 + 
0016) 

020, 021 и 1. Земљиште и грађевински објекти 0010 
022 
023 2. Постројења и опрема 0011 

-- -

024 з Инвестиционе некретнине 0012 
025 и 02 7 4. Некретнине, постројења и опрема узети у 0013 

лизL-1нr и некретнине.постројења и опрем.а у 
припреми 

026 и 028 5. Остале некретнине, постројења и опрема и 0014 
улагања на туђим некретнинама, постројењима 
и опреми 

029 (део) 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0015 
у земљи

029 (део) 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0016 
у иностранству 

1 03 111. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0017 
смио5 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0018 

И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 
+ 0021 +0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 002.6 + 
0027 

-040 (део), 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим 0019 
041 (део) 042 учешћа у капиталу коЈа се вреднују методом 
(део) учешћа) 

040 (део), 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом 0020 
041 (део), учешћа 

�ео) 
043,050 З. Дугорочни пласмани матичном, зависним и 0021 
(део) и 051 осталим повезаним лицима и дугорочна 
(део) потраживања од тих лица у земљи 

044 , 050 4. Дугорочни пласмани матичном,зависfiим и 0022 
( део), 051 осталим повезаним лицима и дугорочна 
(део потраживања од тих лица v иностранству

045 ( део) и 5. Дугорочни пласмани ( дати кредити и 0023 
053 (део) зајмови) у земљи 
045 (део) и 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и 0024 
053 ( део) зајмови) у иностранству 
046 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од 0025 

вредности које се вреднују по амортизованој 
вредности) 

047 8. Откупљене сопствене акције и откупљени 002G 
сопствени удели

048, 052, 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и 0027 
054, 055 и остал�горочна потраживања 

1 l<njigovena 
vrednost 

na dan 
31.12.2021. 

··,,.
4 

21.291.933,20 

1 
269.084,17 

269.084,17 

21.022.849,03 

1.311.150,61 

19.711.698,42 

1 

(u dinarima)
e,o, .. 

�

j

�lv�� 

trz1sna 5')·, · 
vredno 

na dari · .f •· ..., 
· ·

1 

• 

01.01.2022. 

5 6 

- -

21.291.933,20 о 
1 

269.084,17 о 

269.084,17 о 

1 
-

-

21.022.849,03 о 

1.311.150,61 о 

19.711.698,42 о 
-

-

--
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r-ose.
-

: 28 �део) V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕ:'-iЕНСКА 
осим 288 РАЗГРАНИЧЕЊА 

- В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА-СРЕДСТВА 288 

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037+ 0038 + 
0044 + 0048 + 0057+0058) 

Класа 1, 1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035+ 0036)
осим групе 
раv.)'на 14 
10 1 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан 

инвентар 
11 и 12 2. Недовршена производња и готов�,� производи
13 3. Роба 
150,152 и 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи 
154 
151, 153 и 5. Плаћени аванси за залихе и ycnyre у
155 иностранств:�:
14 11. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА 

ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА 
20 111. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

(0039 + 0040 + 0041 + 0042+ 0043) 
204 1. Потраживања од купаца у земљи 
205 2. Потраживања од купаца у иностранству
200 и 202 З_ Потраживања од матичног, зависних и 

осталих повезаних лица у земљи 
201 и 203 4. Потраживања од матичног. зависних и 

осталих повезаких лица у иностранству --
5. Остала потраживања по основу продаје

21, 22 и 27 IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
(0045 + 0046 + 004 7)

21,22осим 1. Остаnа потраживања
223 и 224, и 
27 

� 2. Потраживања за више плаћен порез на
добитак 

224 З. Потраживања по основу преплаћених 
осталих пореза и доприноса 

23 V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 +0052 + 0053 
+ 0054 + 0055 + 0056)

230 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и 
-

зависна правна лица
231 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала

повезана лица 
232,234 3 Краткорочни кредити, зајмови и пласr,1ани у 
(део) земљи 
232,234 4. Краткорочни кредити. зајмови и плас1,1ани у
(део) иностранствv 
235 5. ХартиЈе од вредности које се вреднују по 

амоетизованој вредност 
236 (део) 6. Финансијска средства која се вреднују по 

9)� веедности кроз Биланс успеха 
237 7. Откупљене сопствене акције и откупљени 

сопствени удели 
236 (део), 8. Остали краткорочни финансијски пласмани 
238 и 239 

24 VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ 
ЕКВИВАЛЕНТИ

28 (део), VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
осим 288 РАЗГРАНИЧЕЊА

Д. УКУПНА АКТИВА= ПОСЛОВНА ИМОВИНА 
(0001 + 0002 + 0029 +0030) 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 

ПАСИВА 

А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 +0405 + 0406 

зо. осим 306 
- 0407 + 0408 + 0411- 0412) ё: О 
1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

31 11. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 
306 111. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА

1 
0028 1 
0029 

0030 

0031 

0032 

0033 
003'1 
0035 

ООЗG 

0037 

0038 

0039 1 
0040 
0041 

0042 

0043 
0044 

0045 

0046 

0047 

0048 

0049 

0050 

0051 

0052 

0053 

0054 

0055 

0056 

0057 

0058 

0059 

0060 

0401 

0402 
0403 
0404 

31.935.404,92 

38.719,28 

38.719,28 

9.930.481,49 
-. 

9.930.481,49 

191.711,82 

191.711,82 

10.601.280, 15 

11.173.212, 18 

53.227.338,12 

42.397.747,68 

5.229.887,87 

1 
1 

_1 

31.935.404,92 о 

38.719,28 о 

1 

38.719,28 о 

-

-

9.930.481,49 о 

-

9.930.481,49 о 
-

-

191.711,82 о 

191.711,82 о 

-

10.601.280,15 о 

11.173.212,18 о 

53.227.338,12 о 

42.397.747,68 о 

5.229.887,87 о 
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IV. РЕЗЕРВЕ 0405 
------+-------<--------+--------+--

330 и 
потражни 
сал,ц о рачу�;а 
ЗЗЦЗ2, 
ЗЗЗ, 334. 
335. 336 и 
337

V. ПОЗИТИВНЕ РЕБАЛОРИЗАЦИОнЕ
РЕЗЕРВЕ И Н::РЕАЛИЗОБАНИ ДОБVЦИ
ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕ,1:iСТАБА И
ДРУГИХ КО!v"ПО:i::НТИ ОСТАЛО, 
СВЕО5УХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

ду;оsни Vi. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ 
салдо рачуна ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ 
331. 332, КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ 
ЗЗЗ. РЕЗУЛТАТА 
334,335,336
и 337
34 

340 

341 

35 

350 

VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК \0409+ 0410) 
1. Нераспоређени добитак ранијих година 
2. Нераспоређени добитак текуће године 
VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)

1. Губитак ранијих година 
f------- --

351 2. Губитак текуће године

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 

040G 

0407 

0403 37.167.859,81 37.167.859,81 

0409 27.789.540,56 27.789.540,56 

0410 9.378.319,25 9.378.319,25 

0411 

0112 

0,113 

0414 

0-115 7.099.579,06 
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + _0_42_0_+_0_4_2_8�) -+-- --+-- - - - - -+-----

40 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

7 .099.579,06 

_ _(0417+0418+0419) 
404 1. Резервисања за накнаде и друr·е бенефиције

запослених 
400 2. Резервисања за трошкове у гарантном року 

041G 

0417 

0418 

7 .099.579,06 7.099.579,06 

3.967 .081,39 3.967.081,39 

--

-

' 

40. осим 400 1 З. Остала дугорочна резервисања
и 404

0419 3.132.497,67 3.132.497,67 1 
41 

410 

411 (део)и 
412(део) 

1 il. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 
+ 0424 + 0425 + 0426 + 0427 
1. Обаsезе које се могу конвертовати у каП\пал

1 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне 
' � ооавезе према матичном. зависним и осталим 

0'120 

0421 
- - -

0422 

-

-

о 

о 
-

о 

о 

о 

о 
-

- повезаним Ј]Ицима_у�з_е,_�љ_и ________ -+----+-------+-----------<г------1
1

3. Дугорочни кредити и остале дуrорочне 
обавезе према матичном, зависним и осталим 

411 (део) и 
412 (део) 

повезаним лицима у иностранству 
414 и 416 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по 

>--"-(д�е_о�) ___ _,_основу лизинга у земљи 
415 и 416 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по 
(део) основу лизинга у иностранству 
413 6. Обавезе по емитованим хартијама од 

_ВЕедности 
419 

49 (део), 
осим 498 и 

�ео) __ ,
498 

1 495 (део) ' 

7. Остале дугорочне обавезе

111. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 

В. ОДЛОЖЕНЕ-ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 
г. ДУГОРОЧНИ

-
ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ и

ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 
Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 

i КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 +0433 + 0441 
1 + 0442 + 0449 + 0453+ 0454) 

467 

42. осим 427

420 (део) и 
421 {део) 

420 (део) и 
421 (део) 

i 1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

1 11. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
1 (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 
1 0440) 

1. Обавезе по основу кредита према матичном, 
:;щзисним и осталим повезаним лицима у
земљи
2. Обавезе по основу кредита према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима у 
иностранству 

0423 

0424 

0425 
--

0426 

0427 

0428 

0429 501.872,02 

0430 

0431 3.228.139,37 

--
0432 

-
0433 

0434 

0435 

.. -

- -

501.872,02 

3.228.139,37 

--

-----

о 

1 

о 

1 

1 

1 

1 
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422 (део). З. Обавезе по основу кредита и зајмова од D!\36 
424 (део). лица �оја нису ;:,омаће банке 
425 (цео), и 
429 
(део) - -

422 (део), 4. Обавезе по основу кредита од домаћих 0437 

424 (део), банака 

425 (део), и 
429 
(део) -
423,424 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства 0431\ 
(део). 425 
(део) и 429 
(део ----
426 6. Обавезе по краткорочним хартијама од 0439 

вредности 
428 7. Обавезе по основу финанси

ј
ских деривата 0440 

- - -
430 111. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И D�41 308.785,95 308.785,95 о

КАУЦИЈЕ
43. осим 430 IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0442 985.005,81 985.005,81 о 

0445 + 0446 + 0447 + 044В) 
431 и433 · 1. Обавезе према добављачима - матична. 0443 

зависна правна лица и остала повезана лица у 
земљи 

432 и 434 2. Обавезе према добављачима - матична, 0444 
зависна пра вка лица и остала повезана лица у 
иностранству 

-

435 3. Обавезе према добављачима у земљи 04�5 985.005,81 985.005,81 о 

436 4. Обавезе према добављачима у 0446 1 
и кост ра нству 

-

439 (део) 5. Обавезе по меницама 0447 

439 (део) 6. Остале обавезе из пословања 0448 

44,45,46, V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0449 1.934.347,61 1.934.347,61 о 
осим 467. 47 0451 + 0452) 
и 4В -
44, 45 и 46 1. Остале краткорочне обавезе
осим 467 

0450 362.756,84 362.756,84 о 

1 
47,48 ОСИМ 2. Обавезе по оскову пореза на додату
481 вредност и осталих јавних прихода 

0451 1.058.640,92 1.058.&40,92 о 

481 З Обавезе по основу пореза на добитак 0452 512.949,85 512.949,85 о 
- -

427 VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА 0453 
НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА 
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО ---

49 (део) осим VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 0454 
498 РАЗГРАНИЧЕЊА 

Ђ. ГУБИТАК ИЗНДД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 0455 
(0415 + 0429 + 0430 +0431 - 0059) 2: О= (0407 + 
0412 -0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 -0408 -
0411) ;-;: О 

1 

Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 +0429 +0430 0456 
+ 0431 - 0455)

53.227.338,12 53.227.338,12 

89 1
Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0457 
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Skraceni Ьilans stanja na dan 31.12.2021 i па dan procene 

�Red. P OZICIJA 
Ъrој 

1 

1 STALNA IMOVINA 
2 OBRTNA IMOVINA 
3 UKUPNA IMOVINA (1+2} 
4 UKUPAN KAPIТAL 

15 UKUPNE OBAVEZE 

4. NAPOMENE ZA PROCENU - UVOD

Knjigovena 
vrednost 

na dan 31.12.2021. 

2 
21.291.933,20 
31.935.404,92 

53.227 .338,12 
42.397.747,68 

10.829.590,44 

(u diп,нima}

Procenjena trzisna 
"'Г' 

Vrednost na dan 
01.01.2022. 

3 4(3-2) 

21.291.933,20 о 

31.935.404,92 о 

53.227 .338,12 о 

42.397.747,68 о 

10.829.590,44 о 

Na osrюvu poziva za podnosenje ponuda broj 737/4 od strane narucioca i dostavljene ponude
od strane prL1zaoca usluga, JAVNO KOMUNALNOO PREDUZECE PARКING SERVIS CACAI<- САСАК је 

odabralo i stim u vezi obratilo se Agenciji za edukaciju konsalting i markentiske usluge RADOVINA -

Branislav Topalovic PR sa sedistem u BeogradLJ (Novi Beograd), ulica Srdana Aleksica 13/22, da izvrsi 

procenu imovine i kapitala i utvrdi trzisnu fer vrednost imoviпe i kapitala u skladu sa Zakonskom 

regulativom iz ove oЫasti. 

Svrha izrade izvestaja: 

Usk/aaivanje osnovnog kapita!a registrovanog и APR-u sa procenjenim kapitafom и sk/adu sa 

zakonom о javnim preduzecima i zakonom о javnoj svojini а па preporuku eksterne revizije. 

Tim procenitelja је utvrdivanje realne vredпosti kapitala i imovine vrsio u skladu sa sledecim 
propisima koji se primeпjuju u RepuЫici Srblji: 

Uredba о metodologiji za procenu vrednosti kapitala i imovine 

UputstvLJ о nacinu primene metoda za procenu vrednosti kapitala i imoviпe i nacinu 

iskazivaпja procene vrednosti kapitala 

Uredba о nacinu utvrdjivanja vrednosti kapitala 

Uredba о prodaji kapitala i imovine tenderom 
Uredba о prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom 
Zakon о privrednim drustvima 

Ostala podzakonska akta relevantna za proceпu kapitala i imovine 
Medunarodni racuпovodstveni standa rdi MRS -16 i MRS -40 i MSFI 

U izvestaju о proceni vrednosti imovine i kapitala detaljno је prikazan postupak procene i 

relavantni podaci za svako pojedinacno sredstvo. Ukupna vrednost data је u obrascu za Ьilans stanja 

sa svim Ьilansnim pozicijama. 

Odgovornost 
ЈКР koristi savremeni sistem upravljanja, sa ciljem razvoja novih usluga, kontrole i pracenja 

celokupnog procesa poslovanja. Preduzece је kadro\lski osposoЫjeno za sve strucпe izazove. 
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Vizija 
Vizija preduzeca је da bL1de sinonim za ЈКР koja stalno postavlja vise standarde u oЫasti svoje 

deletnosti kao i to da staino vrsi ш1арrедеnја procesa rada. ЈКР zeli biti sinonim za preduzece koje 
posluje u skladu sa vremenom. 

Misija 

Cilj је da se sirokom paletom javnil1 usluga пе samo zadovolje potrebe korisnika, vec da stalno 
tezi ka vecem i boljem kvalitetu. Preduzece tezi ka poboljsanju svih aspekata zivota kroz ocuvanje 
okoline i zdravlja ljudi. 

Dokumeпt;.icioпa osпova 

Prilikom procene vrednosti kapitala i imovine i.zvrsena је analiza i uvid u sledeca dokumenta: 

Popisr,e liste za sva sredstva koja se vode u knjigovodstvu ро bilansnim pozicijama sa 
obracur1atom amortizacijom i revalorizacijom (31.12.2021.) 
Zakljucni list (31.12.2021.)- Bruto Ьilans, Bilans stanja, Bilans uspeha. 

Osnovni podaci narucioca procene: 

Рипо poslovno ime: Javno komunalno preduzece parking servis Cacak - Cacak 
Skraceno poslovno ime: JKi Parking Servis Cacak - Cacak 
Status drustva: Aktivno javno preduzece 

--

Sediste drustva: Сага Lazara 51 
Pravna forma: Javno preduzece 
Maticni broj: 20518898 
Р/В: 106026531 
Sifra i naziv de/atnosti: 5221 - Usluzne delatnosti u kopnenom saobracaju 
Datum osn�vanja: 27.03.2009. godine 
Direktor: Zoran Blagojevic 

5. TRZISNA VREDNOST POSLOVNE IMOVINE

Procena vrednosti poslovne imovine obuhvata procenu poslovne imovine koju narш:ilac 
poseduje: 

Рrосег1а vredrюsli poslovr1e inюviпe JAVNO KOMUNALNOG PREDUZECA PARKING SERVIS 
САСАК- САСАК obuhvatila је procenu: 

Red. 
broj 

1. 
2. 

Stalne imovine - (nematerijalna imovina, m0Ьilnil1 gradevinskih objekata i oprema), 
Obrtne imovine {(zalihe - avansi), potrazivanja ро osnovu prodaje {kupci u zemlji}, ostalih 
kratkorocnih potrazivanja, gotovine i gotovinskih ekvivalenata, kratkorocnih aktivnih 
vremenskih razgranicenja)). 

(u dinarima)
POSLOVNA IMOVINA KNJIGOVODSTVENA PROCENJENA TRZISNA 

· ..
1/ VREDNOST VREDNOST 

NA DAN 31.12.2021. NA DAN 01.01.2022. 

Stalna imovina 21.291.933,20 21.291.933,20 

Obrtna imovina 31.935.404,92 31.935.404,92 
--

UKUPNO: � 53.227.338,12 1 53.227 .338,12 
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Poslovna ir.iovina Javno korлurыlrюg preduzeca parkiпg servis Cacak-Cacak, рrосепјепа ро 
rпaksirnalпo ocekivanoj trzisnoj vrednosti izпos1: 

._�3.227.338,12 dinara

6. NORMATIVNA OSNOVA ZA SASTAVUANJE FINANSIJSКIH IZVESTAJA

ЈКР PARКING SERVIS САСАК - САСАК

Finansijski izvestaji su sastav/jeni па пасе/и nastanka pos!ovnog dogaaaja (пасе/о 
uzrocnosti) i пасе/и stafnosti. Prema пасе/и nastanka pos/ovnog dogaaaja, ucinci posfovnih promena i
drugih dogaaaja se priznaju и momentu nastanka. Finansijski izvestaji sastavljeni su па пасе/и 

nastanka poslovnog dogaaaja, pruiajuci informaCJje пе samo о poslovnim promenama iz prethodnog 
perioda koje ukljucuju isp!atu i prijem gotovine, vec takoae i о obavezamo za isplatu gotovine и 
buducem periodu i о resursima koji predstavfjaju gotovinu koja се Ьiti prim/jena и buducem periodu. 

7. PR/ZNA VANJE PRIHODA

Prihod ukljucuje fer vrednost primfjenog iznosa ili potraiivanja ро osnovu prodaje roba i usluga 
и toku normafnog pos!ovanja drustva. Prihod se iskazuje bez PDV-a. 
Preduzece priznaje prihod kada se iznos prifюda moie pouzdano izmeriti, kada је verovatno da се и 
buducnosti drustvo imati ekonomske koristi i kada su ispunjeni posebni kriterijumi za svaku od 
aktivnosti drustva kao sto је и daljem tekstu opisano. lznos prihoda se пе smatra pouzdano merfjivim 
sve dok se пе rese sve potencija!ne obaveze koje mogu nastati и vezi sa prodajom. Svoje procene 
preduzece zasniva па rezultatima iz pretfюdnog poslovanja, uzimajuci и obzir tip kupca, vrstu 
transakcije i specificnosti svakog posla. 

Prihodi obutJvataju prihode od uoblcojnih aktivnosti preduzeca i dobltke i drugi prihodi koji su 
obracunati и knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena пар!аtе. 

Doblci predstavljaju stavke koji zadovoljavaju definiciju prihoda, i mogu, ali пе moraju da 
proisteknu iz uoblcajenih aktivnosti preduzeca. Doblci predstavljaju povecanje ekonomske koristi i kao 
takvi ро prirodi nisu razliciti od prihoda. DoЬici ukfjucuju dobltke proistekle iz prodaje dugorocnitJ 
sredstava, neгea/izovanih dobltaka (revafoгizacija utriivi/1 hartija od vrednosti, porast iskazne 
vrednosti dugorocnih sredstava). 

8. PRIZNAVANJE RASHODA

Rashodi obuhvataju troskove koji proisticu iz uoblcajnih aktivnosti preduzeca i gubltke. Tгoskovi 
koji proisticu iz uoblcajnih aktivnosti su poslovni rashodi i finansijski rashodi. 

Poslovni rashodi obuhvataju sve troskove nasta!e и vezi sa ostvarenim poslovnim pгihodima i 
odnose se па troskove materija!a, energije i goriva, troskove zarada i naknada zarada, amortizaciju, 
proizvodne usluge i nematerijalne troskove. Priznavanje rashoda vrsi se istovremeno sa priznavanjem 
prihoda radi kojih su ti rashodi nastali (princip suce/javanja prihoda i rashoda). 

Gublci predstavljaju stavke koje zadovofjavaju definiciju rashoda, afi пе moraju da proisteknu iz 
uoblcajnih aktivnosti preduzeca. Gublci predstav!jaju smanjenje ekonomske koristi i kao takvi ро svojoj 
prirodi nisu razliciti od drugif1 rashoda. Gublci ukljucuju posledice katastrofa, prodaju dugorocnih 
sredstava, kao i nerea!izovane gubltke. 

9. REZIME ZNACAJNIH RACUNOVODSTVENIH POLIТIKA / PROCENA

Racunovodstvene politike su specificni principi, osnove, konvencije, pгavila i prakse koje 
poslovni subjekt primenjuje pri sastavfjanju f prezentaciji Jinansijskih izvestaja. 
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Promena racurюvodstvene po/it'il<e primenjuje se па sfedeci nacin: 

1) kada је promena racunovodstvene pofitike nasta/a kao pos/edica prve primene nekog
racunovodstvenog propisa, odnosno standarda, ta promena iskazuje se и skladu sa tim
propisom, odnosno standardom;
2) kada se racunovodstvene politike menjaju dobrovoljno ili kada је promena
racunovodstvenih politika rezultat pocetne (prve) primene nekog racunovodstvenog propisa,
odnosno standarda, koji пе sadrii prelazne odredbe о nacinu primene te promene i kada је
moguce odrediti efekte promene racunovodstvene politike za odreaeni period ili kumulativne
efekte promene, takva promena racunovodstvene politike sprovodi se retrospektivno.
И slucaju kada nije moguce utvrditi efekt'e ili kumulativne efekte izmenjene racunovodst·vene
po/itike и pretf10dnim periodima, preduzerce tada primenjujc novu racunovodstvenu politiku
па knjigovodstvene iznose imovine i obaveza sa stanjem па pocetku najranijeg perioda za
koji је moguca retrospektivna primena (sto moie Ьiti i tekuci period).
Racunovodstvene procene posledica su neizvesnosti svojstvenih poslovnim aktivnostima. Onr?
podrazumevaju procenu iznosa neke stavke finansijskih izvestaja и odsustvu preciznog nacina
za merenje. lzmene и racunovodstvenim procenama obuhvataju se prospektivno (и tekucem i
narednim periodima).

10. RIZICI

Preduzece је и svom pos/ovanju izloieno narocito sledecim rizicima: 

1} triisni rizici; 2) kreditni rizik; ЗЈ rizik likvidnosti; 4) operativni rizici; 5) rizici izloienosti prema
jednom licu ili grupi povezanih lica, 6) ostali rizici.

Procenu rizika investironjo и pojedine projekte i procenu poslovnog odnosa so svojim klijentimo, 
preduzece vrsi raznim metodamo i onalizama meou kojima su najznacojnije: komporativna analiza 
(sa slicnim kompanijama i sa пајЬо/јот kompanijom iz grane), analiza likvidnosti, onalizo 
profitabllnosti (stopa marie bruto profita, stopa marie prinosa, stopa prinosa па ukupna poslovna 
sredstvo, stopa prinosa по sopstvena sredstva, stopo pos!ovne doblti i dr.J, ona/iza operotivne 
efikosnosti (koeficijent obrto kupoca, koeficijent obrta zaliha, koeficijent obrta dobovljaca, koeficijent 
obrta neto obrtnih sredstava, koeficijent obrta fiksnih sredstava, koeficijent obrta ukupnih poslovnih 
sredstava i dr.), analiza potencijafo rasta (stopo rosta ukupnih prihoda, stopa rasta prihoda od 
prodaje, stopa rasta neto dobltka, stopo rasta poslovnog dobltka, i dr.) analiza finansijske strukture 
(odnos pozajmljenih prema ukupnim i sopstvenim izvorima, odnos dugorocnog duga i sopstvenih 
izvora, odnos dugorocnog duga prema ukupnoj kapitalizaciji, koeficijent pokrico fiksni/1 rustюda па 
ime kamote i dr.), druge opste poznate i prihvacene metode za procenu bonitet"o. 

10.1. TRZ/SNI RIZICI, NJIHOVO MERENJE / UPRAVUANJE RIZIC/MA 

Triisni rizici su: rizik promene сепе, rizik izmirenja obovezo i rizik druge ugovorne strone, valutni 
rizik i robni rizik. 

Rizik promene сепе је rizik gubltka koji proizilazi iz promene сепе proizvoda ili usluge. 
Rizik izmirenja i rizik druge ugovorne strone su rizici gubltka koji proizilaze iz neispunjovanja obaveza 
druge ugovorne strane. 

Rizik izmirenjo se moie joviti и situaciji zakljucenja ugovora (delimicna kupo-prodojo и izgradnji 
па kredit, rate ili ugovoro vezanog zo obov!janje odreaenih usluga) bez pokrico па racunu klijento. 
lzloienost riziku izmirenja meri se koo rozlika izmeau ugovorene сепе za odreoeni proizvod/uslugu, i

eventua!no uplacenog iznosa / avonso, ali samo onda kad ta razlika cini gubltok zo preduzece. 
Rizik druge ugovorne strane је rizik gubltka koji proizlazi iz neispunjavanja obaveza druge 
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ugovoгne strane. 
Vafutni rizik је гizik gubitka koji pгoizifazi iz promene kursa vafuta. 
Robni гizik је гizik guЬitka koji proizilazi iz рготепе сепе roba. 

10.2. KREDITNI RIZIK, NJEGOVO MERENJE Ј UPRAVUANJE RIZIKOM 

Kreditni гizik је rizif< gubltka koji nastaje zbog neispunjavanja novcane obaveze nekog fica 

ргета drustvu. Kreditni rizik post·oji prilikom pruianja usfuga dгustva svojim k!ijentima, gde klijenti 
svoju obovezu ispunjavaju па osnovu ispost"a 1;/jene fakture od strane pгeduzeca, shodno zakljucenom 
ugovoru. 

Preduzece meri kreditni rizik prema bonitetu klijenta i urednosti и izvrsavanju obaveza prema 

drustvu, kao i prema kvalitetu instrumenata obezbedenja potraiivanja, anafizirajuci па dnevnom 
nivou nivoe zaduienosti, sa danima kasnjenja и р/асапји, svojif1 kfijenata. 

Prilikom procene kreditnog rizika pojedinih finansijskih pozicija dгustvo се se sfuiiti осепата 
rejting agencija ukofiko је to primenljivo za konkretnu осепи kreditnog rizika. Ukoliko nije primenljivo, 
drustvo се se koristiti sopstvenim tefmikama procene boniteta kako finansijskih instrumenata tako i 
klijenata, а to su pre svega interno razvijene tehnike fundamentalne analize. Metod fundamentalne 
anafize podrazumeva procenu boniteta klijenta ispitivanjem ekonomsl<ih, finansijskih i drugih 
kvalit'ativnih i kvantitativnih faktora ul<ljucujuci i makroekonomske faktore (kao i faktore ukupne 
ekonomije i industrijske usfove poslovanja) i fal<tore specificne za pojedine firme (procena finansijskog 
stanjo). 

Drustvo па osnovu analize boniteta svoji!J klijenata i urednosti placanja obaveza, осепјије da li 
је opravdan nastavak saradnje sa klijentima koji пе izmiruju svoje obaveze па vreme. 

Orustvo moie odluciti da saradnju prekine i aktivira mere obezbedenja potraiivanja. 

10.З. RIZJK LIKVIDNOSТI, NJEGOVO MERENJE I UPRAVUANJE RJZJKOM 

Rizik likvidnosti је rizik mogucnosti nastanka negativnih efekata па finansijski rezuftat i kapital 
drustva usled nesposobnosti drustva da ispunjava dospefe obaveze. 

Preduzece па dnevnom nivou meri /ikvidnost uporedujuci stanje svojih likvidnih sredstava i

tekucih obaveza. 
Preduzece upravlja svojim tekucim i buducim novcanim prifivima i odlivima kroz redovno 

izvestavanje /ica о stanju likvidnih sredstava, а koji па isto mogu uticati prilikom obavljanja svojih 
pos/ovnih zadataka. S obzirom па ustanovljen sistem upгavljanja rizikom likvidnosti ап је za 
preduzece па relativno niskom nivou. 

10.4. OPERAТIVNJ RIZIK, NJEGOVO MERENJE Ј UPRAVUANJE RIZIKOM 

Operativni rizik је rizik gubltka zbog gresaka, prekida ili steta koje mogu da nastanu us/ed 
neadekvatnih internih procedura, postupanja fica, sistema ili spoljnih dogaaaja, ukljucujuci i rizik 
izmene pravnog okvira. 

Preduzece nostoji da povecanjem mera bezbednosti kao i izborom adekvatnog poslovnog 

prostora obezbedi fizicku zastitu prostorija, opreme i dolшmentacije i smanji neovfascene aktivnosti 
па пајтапји mogucu meru. Uspostavljanjem sistema internih procedura kao i sistema interne 
kontrole drustvo obezbeauje postovanje internih odluka i procedura па svim nivoima upravljanja. 
Pravilnim izborom zaposleni/1 koji imaju odgovarajuce kva!ifikacije, znanje i iskustvo, drustvo 
obezbeauje kvalitetno obavljanje usluga koje pruia, pri tom vodeci racuna о odnosima medu 

zaposlenima. 
lzborom, konstantnim poboljsanjem i razvojem novih mogucnosti informacionog sistema 

drustvo obezbeauje adekvatnu informacionu podrsku s obzirom па оЫт i sfoienost usfuga koje 
drustvo obavlja. Osim toga, drustvo obezbeduje efikasnu kontrofu i zastitu IT sistema, а narocito 
zastitu hardvera i softvera od neovlascenog pristupa podacima, obezbeauje adekvatnu obuku 
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zaposlenih и •;ezi sa korisc'enjem tog sistema, obezbeauje da svako /ice koje ima pristup radnoj stanici 

тога da ima korisnicko ime i sifru, kao i druge aktivnosU neophodne za pouzdanost i proveru tacnosti 

unelih podataka. 

Preduzec'e primenjuje i redovno aiurira racunovodstvene procedure и sk/adu sa 

meaunaгodnim standardima finansijskog lzvestavanja i /okalnim propisima i zakonom kojim se 

ureauje racunovodstvo, а koje omogucovaju Ыogov,-emeno dostavljanje finansijskih izvestoja kao 

veran prikaz finansijske situacije drustva. Rizik izmene provnog okvira predstavlja za drustvo veliki 
deo rizika, buduci da stalno do/azi do promena zakonskih propisa и procesu usklaaivanja sa 

zakonodovstvom ЕИ, i da samo drustvo nije и mogucnosti da utice па iste. 

Као instrument zastite od operativnog rizika drustvo moie koristi, shodno sopstvenoj proceni i

dostupnosti, i razlicite proizvode osiguravajucih drustava. 

10.5. RIZIK IZLOZENOSТI, NJEGOVO MERENJE 1 UPRAVUANJE 

lzloienost preduzec'e prema jednom licu је ul<upon iznos potraiivanja koja se odnose па to lice 

ili gf'upu povezanih lica. 

Grupa povezanih lica, и smislu prethodnog stava, su dva ili visc pravnih ili fizickih /ica koja, ako 

se suprotno пе dokaie, predstavljaju jedan rizik za drustvo i: 

1) jedno od tih lica ima posrednu ili neposrednu kontrolu nad drugim licem;

2) meausobno su povezana па nacin da postoji velika verovatnoc'a da usled promene poslovnog i

finansijskog stanja jednog lica moie doci do promene poslovnog i finansijskog stanja drugog lica, а

izmeau njih postoji mogucnost prenosa guЬitka, doblti ili kreditne sposobnosti;

З) meausobno su povezana koo clanovi porodice.

Rizik prekoracenja dozvo/jenih izloienosti је rizik guЬitka zbog prekoracenja izloienosti prema 

jednom licu ili grupi povezanih !ica. 

Velika izloienost riziku drustva prema jednom licu ili grupi povezanih lica jeste izloienost и 

iznosu od 10% ili vise kapitala drustva. 

10.б. RIZIK KONKURENC/JE 

Rizik konkurencije је rizik da се doci do umanjenja profitaЬilnosti ili pojave gubltka и 

poslovanju drustva usled pojave potencijalnih novih konkurenata, pojave supstituta proizvoda ili 

usluga kao i promene potreba klijenata sa kojima drustvo pos/uje. 

Preduzece и svom radu nastoji da kvalitetom svoje ponude kao i ponudom prilagocJenom 

роtтеЬата klijenata smanji uticaj rizika pojave konkurencije па пајтапји mogucu meru. 

21 



PRVIDEO 

IZVESTAJ О PROCENI VREDNOST STALNE IMOVINE 
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11. TRZISNA VREDNOST STALNE JMOVINE

(PRAVILA TRZISNOG PROCENJIVANJA STALNE IMOVINE)

Stalna imoviпa kojom raspolaze Javno komuпalпo preduzece parking servis C:acak-C:acak sastoji se od: 

• Nematerija/ne imovine (softver)
• Mobllni graaevinski objekti
• Opreme

Triisna vrednost stafne imovine data је и strukturi и sledecoj tabeli: 

(u diпarima)
-

STALNA IMOV,INA KNJIGOVODSTVENARed. PROCENJENE �'.>:,,<, 

broj VREDNOST TRZISNA VREDNOST ·. 
ђ'�- -

1. Nemataijalna imo,1ina (s(�[t1.•c1') 269.084,17 269.084,17 

2. Mobllni 1џ-ade1;inski ol�jck1i 1.311.150,61 1.311.150,61 

3. Oprema 20%

�efarijska oprema 
Pauk IVECO sa opremom 
Putnicko vozilo SKODA А7 SТ/L 19. 711.698,42 19. 711. 698,42

lventar 
UKUPNO:

. ' 21.291.933,20 21.291.933,20 
.. -- ------- -· ··-

Procenitelji utvrduju, da proceпjene stalna imovina Javno komunalnog preduzeca parking 
servis C:acak- Cacak ро maksimalno ocekivanoj trzisnoj vrednosti iznosi: 

NEMATERIJALNA IMOVINA Nematerijalna imovina pocetno se meri ро nabavnoj 
vrednosti/ceni kostanja. Troskovi pozajmljivanja koji su direktno pripisivi sticanju nematerijalnog 
sredstva koje se kvalifikuje ukljucuju se u nabavnu vrednosti tog sredstva. Nematerijalno sredstvo 
kojc se kvalifikuje је ono kojem је potreban znacajan vremenski period da Ы bllo spremno za svoju 
nameravanu upotrebu. Pravilnikom о racunovodstvu i racunovodstvenim politikama ЈКР znacajan 
vremenski period, utvrden z:a ove potrebe, је period od preko godinu dana. 

Nakon pocetnog priznavanja, nematerijalna imovina vrednuje se ро nabavnoj vrednosti, 
odnosno ceni kostanja umanjenoj z:a akumuliranu amortizaciju i eventualne akumulirane gubltke ро 
osnovu obezvredenja" 

Stavka se priznaje kao nematerijalna imovina ako ispunjava sledece uslove kumulativno: 
1) da је njen procenjeni korisni vek trajanja duzi od godinu dana i da је verovatno da се se
buduce ekonomske koristi povezane sa njom priticati u ЈКР,
2) da se njena nabavna vrednost/cena kostanja u momentu sticanja moze pouzdano
izmeriti

Amortizacija nematerijalne imovine vrsi se koriscenjem proporcionalne metode, i to 
primenom stope, utvrdene na osnovu procenjenog korisnog veka trajanja, na osnovicu koju cini 
nabavna vrednost umanjena za eventualnu rezidualnu vrednost. 

Amortizacija softvera, licenci i ostalih prava vrsi se u z:avisnosti od perioda na koji је 
ugovorena licenca z:a pravo koriscenja softvera i drugih prava i ostalih relevantnih faktora (poput 
ocekivane upotrebe, tehnicke i tehnoloske i druge zastarelosti, itd.). 

Gudvil se amortiz:uje proporcionalnom metodom u periodu od deset godina. 



Ako nije rrюguca pouzdaлa procena korisnog veka trajcinja nematerijalne imovine, ona se amortizuje 
u periodu od deset godiпa.

U!aganja u istrazivaпja iskazuju se kao rashod perioda u kojem nastc1ju, dok se ulaganja u 
razvoj, ako su zadovoljeni uslovi iz clana 14. stav 6. Pravilnika za mikro i druga pravna lica, obavezno 
priznaju kao imovina. 

lnterпo stcccni gudvil i interпo generisani zastitni znakovi, impresumi, izdavacki naslovi liste 
kupaca i stavke slic!ic sadrzine пе priznaju se !<ао nematerijalna imovina. 

Nematerijalna imovina prestaje da se priznaje prilikom otudenja, kao i onda kada se vise ne 
occkuju buduce ekoпomske koristi od njenog koriscenja ili otudenja. 

11.1. TRZISNA VREDNOST SOFТVERA 

1 NEMATERIJALNA JMOVINA- KLASA б1_'1 
_______ _

Red. 

br. 

1 

Red. 
;_br. 
',(''"._,.'·. 

1 

ОР I S 

Softver nabavljen od 

Nabavna 
vrednost 

domacih lica 521 _____ ,__ _____ --1 
UKUPNO: ,.521 

ОР I S 
., .� Nc1bavna 

..... , � ,,.., ,i:;f<x, '«>"""'-"'"� 

'JJ.1.r�dnost 
; ff 

,'« 

Softver nabavljen 

od domacih lica 521.000,00 

UKUPNO: 521.000,00
-

u ООО dinara

lspravki
"'

· · 'Knjigovodstv Procenjena 
*""· 

vrednosti 

252 

252 

lspravka 
vrednosti 

251,915,83 

251.915,83 

. епа vrednost 
па dan 

31.12.2021. 

269 

269 

trzisna 
vrednost 

u dinarima

кfflr�ilstv,e Procenjena 
trzisna па vrec!щ>s�. 

па dan vrednost 
31.12.2021. 

269.084,17 269.084,17 

269.084,17 269.084,17 

Uvidom u bilans staпja i dokun1entaciju procenitelji su utvrdili da Javno komunalno preduzece 
parking servis Cacak-Cacak, raspolaze sa softverom cija је vrednost prikazana u prethodnoj tabeli. 

Preduzece је u skladu sa zakonom od momenta nabavke vrsilo obracLJn knjigovodstvene 
amortizacija ро stopi od 10% proporcionalnom metodom. Na osnovu toga procenitelji smatraju da је 
trzisna vrednost jednaka knjigovodstvenoj vredпosti, odnosno jednaka је nabavnoj vrednosti 
umanjenoj za kumuliranu amortizaciju od momenta nabavke do momenta procene. 

Na osnovu izvrsene procene procenitelja utvrduje se maksimalno ocekivana trzisna vrednost 
softvera Javno komunalnog preduzeca Parkin,g servis Cacak-Cacak u iznosu od: 

i' '269.084 dinara ' ' 

NEKRETNINE POSTROJENJA 1 OPREMA Nekretпine, postrojenja i oprema (dugorocna 
matcrijalna imovina, u nastavku: NPO) koja ispunjava uslove za priznavanje kao sredstvo, pocetno se 
meri ро nabavnoj vrednosti/ceni kostanja, Troskovi pozajmljivanja koji su direktno pripisivi sticanju 
NPO koje se kvalifikuje ukljucuju se u nabavnu vrednosti tog sredstva. NPO koje se kvalifikuje је ono 
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kojcm је potreban znacajan vremcnski period da bi Ьilo spremno za svoju nameravanu upotrebu. 

Pravi!nikom о racunovodstvu i racunovodstvenirl politikama Drustva znacajan vremenski period, 

utvrdcn z" ove potrebe, је period od preko jedne godine. 

Nakon pocetnog priznavanja, NPO sE meri ро nabavnoj vrednosti, odnosno ceni kostanja 

umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i za eventualne akumulirane guЬitke ро osnovu 

obezvredenja. 

Као NPO priznaju se dugorocna materijc1lna sredstva koja ispunjavaju sledece uslove: 

1) da је proccnjeпi korisni vek trajanja sredstva duzi od godinu dana i da је verovatno da се

se buduce ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom priticati u ЈКР,

2) da јс njegova nabavna vrcdnost/cena kostanja (koja moze pouzdano da se izmeri) u

momcntu sticanja/izgradnje, veca od 80 hiljada dinara.

Amortizacija NPO vrsi se putem proporcionalne metode, i to primenom stope, utvrdene па 

osnovu procenjenog korisnog veka trajanja, па osnovicu koju cini nabavna vrednost/cena kostanja 

umanjena za eventualnu rezidualnu vrednost. 

Ako је rezidualna vrednost beznacajna ili ako su korisni i fizicki vek trajanja sredstva Ыiski, ра 

su ocekivanja da se na kraju korisnog veka sredstvo eventualno prodaje samo kao otpad, ta 

rezidualna vrednost se utvrduje па nivou od О (nula) dinara. 

NPO prestaje da se priznaje prilikom otudenja, kao i onda kada se vise ne ocekuju buduce 

ekonomske koristi od njenog koriscenja ili otudenja. 

11.2. TRZISNA VREDNOST MOBILNIH GRADEVINSКIH ОВЈЕКАТА (KIOSCI, 
NADSTRESNICE, KUCICE) 

1 MOBILNI GRADEvmsю O,BJEKTI (KIOSCI, NASTRESN1U�f(БJ;;;-,KLASA 0?2 

u ООО dinara

Red. О P,I S Nabavna lspravka Knjigovodstvena Procenjena
br. 

1· 

vrednost vrednosti vrednost na dan trzisna > 

., 31.12.2021. vrednost {: 
,, 

- -

1 MoЬilni gradevinski 2.233 922 1.311 1.311 

objekti 

UKUPNO: 2.233 922 ' 
. 

{1-: 1iШ11 1.311 

u dinarima

Red. ОР I S Nabavna lspravka Knjigovodstven Procefi1ena 
br. vrednost vred�k, а vrednost na trzisna 

v-) �><>,',/;.· dan vrednost {� \-
31.12.2021. 

1 MoЬilni gradevinski 

objekti {kiosci, 

nastresnice, kucice) 2.232.721,00 921.570,39 1.311.150,61 1.311.150,61 

UKUPNO.: ?.2З2.12�'lоо 921.570,39 1.311.150,61 1.311.150,61 
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Pregled stanja moЬi/nih grac!evinskif1 objekata па dan 31.12.2021. godine 

Red. 
br. 
1 

2 

3 

, ....-·-

--
N A  ZI V 

KIOSK-ALUMINIJUM S 
K/OSK-ALUM/NIJUM S 
NASTRESN!CA ZA VOZIL 
NASTRESNICA Z/\ OPRE 

VALTERA 
SALTEROM 
-ИК 
РАИКА 

А25 
Al 
ОРА 
ми 

5 КИС/С/\ PRODUZETAK (SKAD ARSKA} 

6 NASТRESNICA ZA RENТIRAN ЈА BICIKLA
1----+-

7 NASTRESN/CA ZA DEPO (ВО CNA STRANA) 

8 /(ИС/СА SA OPREMOM ZA R 
f----1 

. B/C/KLE

Ukupna vrednost {u di naril!l_a):

ЈМ KOLICINA 

ком 2 

ком ! 2

ком 1 

ком 1 

ком 1 

ком 1 

ком 1 

ком 3 

Nabavna Jspravka 

vrednost vrednosti 

2.232. 721,00 ��:;Q'2'1.5 70,39 

1 
DATUM 

AKTIVIRANJA 
01/05/2009 

01/05)200� 

01/05/2009 

01/05/2009 

21/04/2015 

09/06/2017 

21/07/2017 

27/08/2018 

Sadasnja 

vrednost 
--

1.311.150,61 

Uvidom u Ьilans stanja i dokurnentaciju procenitelji su utvrdili da Javno komunalno preduzece 
parking servis Cacak - Cacak, raspolaze sa moЬilnim gradevinskim objektima cija је vrednost 
prikazana u prethodnoj tabeli. 

Preduzece је u skladu sa zakonom od momenta nabavke vrsilo obracun knjigovodstvene 
amortizacija ро realnim stopama proporcionalnom metodom. Na osnovu toga procenitelji smatraju 
da је trzisna vrednost jednaka knjigovodstvenoj vrednosti, odnosno jednaka је nabavnoj vrednosti 
umanjenoj za kurnuliranu amortizaciju od momenta nabavke do momenta procene. 

Na osnovu izvrsene procene procenitelja, utvrduje se maksimalna trШna vrednost moЬilnih 
gradevinskih objekata Javno komunalnog preduzeca Parking servis Cacak - Cacak u iznosu od: 

11.3. TRZISNA VREDNOST POSTROJENJA I OPREMA 

Red. 1 ОР I S Nabavna 1 "" 1< Ј&"""'
SJ)JЭV а,. 

br. 
1 

vrednost vr�nosti
i 

1 Oprema 20% 29.733 13.508 
2 Kancelarijska oprema 1.410 460 
3 Pauk IVECO sa opremom \ 1.364 735 
4 Putnicko vozilo SKODA 2.097 297 

А7 STIL

5 lventar 976 768 
UKUPNO: 35.580 15.768 

1 

u ООО dinara

'knjigovodstven Procenjena 
а vrednost na trzisna 

. �,,.,. ,da';;'": ,-;," vrednost 
. " r:&"''>'к

"" 

,, , ,з;�-!�Ј2р21;•: 

16.225 16.225 
950 950 1 
629 629 

1.800 1.800 

208 208 
19.812 19.812 
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u dinarima 
- -

Red. ОР I S Nabavna lspravka Knjigovodstvena Procenjena 
br. vrednost vrednosti vrednost na dan trzisna 

1 
31.12.2021. vrednost 

1 Oprema 20% 1 29.732.696,74 13.507.715,45 16.224.981,29 16.224.981,2 
9 

2 Ка ncela rijska 1.410.380,76 460.251,56 950.129,20 950.129,20 

� 
oprema 

з Pauk IVECO sa 1.364.171,18 735.576,04 628.595,14 628.595,14 
opremom 

4 Putnicko vozilo 2.097.375,00 297.128,13 1.800.246,87 1.800.246,87 
SKODA А7 SТIL 

975.846,95 ; �-·t _ 1 v е n t а r 868.101,03 207.745,92 207.745,92 
UKUPNO: зs.ssо.41о�бз"-Ј 15.868. 772,21 19. 711.698;42' ' 19.711 .• §98,42 i

Pravilnikom о racunovodstvu i ractmovodstvenim politikama ЈКР Parking servis C:acak - C:acak 
је odredilo sredstva koja podlezu оЬrасшш amortizacije, а na osпovu procenjenog korisnog veka 
trajanja i uz primenu propocionalne metode obracuna. Obracunu amortizacije podlez.e oprema ciji је 
vek trajanja duzi od jedne godine i cija је pojedinacna nabavna сепа odredjena Pravilnikom о 
rai:lmovodstvu i racunovodstvenim politikama za lice koje primenjuje MSFI za MRS. 

Preduzece је u skladu sa zakonom od momenta nabavke vrsilo obracun knjigovodstvene 
amortizacija ро realnim stopama proporcionalnom metodom. Na osnovu toga procenitelji smatraju 
da је trzisna vredпost jednaka knjigovodst.venoj vrednosti, odnosno jednaka је nabavnoj vrednosti 
LJmanjenoj za kumuliranu amortizaciju od momenta nabavke do momenta procene. 

Uvidom u bilans staпja i dokumentaciju procenitelji su utvrdili da Javno komunalno preduzece 
parking servis Cacak - C:acak, raspolaze sa opremom cija је vrednost prikazana u prethodnoj tabeli. 

Na osnovu izvrsene procene procenitelja, utvrduje se maksimalna ocekivana trz.isna vredrюst 
opreme Javno komunalnog preduzeca parking servis C:acak - C:acak u iznosu od: 

19.711.698 dinara 

12. OPIS PREDMETA PROCENE

Predmet procene cine osnovna sredstva i to: vozila (putnicko, teretno-pauk, traktor i
prikolica) i Ьicikla; kucice za naplatu parkinga, rampa sa prat. oprem. s. barier. i kucica sa 
oprem. za r. Ьike, nastresnica; ostala oprema; kancelarijski namestaj, kuhinjski elementi, bela 
tehnika, klima uredaji i grejalice; IT oprema, video nadzor, РТТ i TV oprema i oprema PPZ 
(protiv pozarna zastita). 

U odnosu па celokupnu opremu isticemo sledecu opremu: 
1) Pauk vozilo IVECO sa sifrom osnovnog sredstva 0165, proizvodac IVECO, tip EUROCARGO
120EL18, broj sasije ZCFA1ED0402655215, proizveden 2016. godine, sa kranom proizvodaca
HYVA, datum aktivacije 29.08.2016. godine, registarske oznake CA064-VE, namenjen za
odnosenje vozila.
2) Masina za obelezavanje sa sifrom osnovnog sredstva 0069, proizvodac GRACO,
proizvedena 2013. godine, datum aktivacije 01.12.2013. godine, sa pogonskim delom za
obelezavanje sa sifrom osnovnog sredstva 0267, proizvodac GRACO, tip LineDriver 160СС,
proizvedenim 2018. godine, datum aktivacije 30.11.2018. godine, namenjeni za obelezavanje
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horizontalпe signalizacije koju сiпе sve ozпake па cesti kao sto su pesacki prelazi, pune i 
isprekidane linije, liпija za zaustavljanje, lezeci policajac. ... 
3) Traktor sa prikolicom sa sifrom osnovnog sredstva 0068, proizvodac traktora
AGROMEHANIKA, tip AGT 830, broj sasije 1113008, proizvedena 2013. godine, registarskih
oznaka САААС-57, proizvodac prikljucnog vozila za traktor HIПNER, tip 1.5 Н, broj sasije
V39PH1500D0CB5008, registarskih oznaka СА87-ААА, datum aktivacije 01.12.2013. godine,
namenjeni za obavljanje komunalnih poslova.
4) Teretno vozilo sa sifrom osnovnog sredstva 0160, proizvodac OPEL, tip СОМ ВО COMBI Nl
1.4, broj sasije W0L6VZA1AH9598899 proizveden 2016. godine, datum aktivacije 14.07.2016.
godine, registarske oznake CA063-ZP, namenjen za nosenje tereta - nosivosti 659 kg.
5) Putnicko vozilo sa sifrom osnovnog sredstva 0310, proizvodac SKODA, tip OCTAVIA А7
STYLE 1.6 TDI, broj sasije TMBAG6NE4L0116586, proizveden 2019. godine, datum aktivacije
15.07.2020. godine, registarske oznake CA120-RN, namenjeno za prevoz pet putnika.
6) Bicikl CAPRIOLO PICNIC 26 НТ sa sifrom osnovnog sredstva 0258, proizvodac CAPRIOLO,
tip PICNIC 26 НТ, kolicina 47 komada, proizveden 2018. godine, datum aktivacije 28.05.2018.
godine, namenjeno za rentiranje.
7) Tri softvera za rad kontrolora sa sifrom osnovnog sredstva 0152 i 0153; jedan aktiviran
04.05.2015. i dva aktiviraпa 16.10.2015. godine.
8) Softver za video pauk sa sifrom osnovnog sredstva 0189; aktiviran 21.12.2016. godine.
9) Softver za rad renta bajka sa sifrom osnovnog sredstva 0189; aktiviran 03.07.2018. godine.

Vek trajanja softvera kupljenih za odredene racunare је ogranicen operativnim 
sistemom. 

Pregled predmetne opreme odnosno identifikacije је izvrsen dana 21.04.2022. godine. 
Napominjemo da nije radena identifikacija svakog pojedinacnog sredstva zbog toga sto na 
istima nema sifre osnovnog sredstva ра nije moguce jednoznacno odrediti svako osnovno 
sredstvo. 

Као ogranicavajuce uslove i faktori koju su uticali па гаd izdvajamo pre svega to sto па 
osnovnim sredstvima nema sifre odnosno inventarnog broja osnovnih sredstava. 
Deo osnovnih sredstava је pravljen namenski za potrebe ЈКР Parking servis Cacak, kao sto su 
softveri za rad kontrolora, softver za video pauk i softver za rad renta bajka. Ostala osпovna 
sredstva nisu namenski pravljena za potrebe ЈКР Parking servis Cacak. 

Ogranicavajuci uslovi 

Procenitelj пе sprovodi inspekciju predmeta procene ili njegovih delova koji su 
pokriveni, neizlozeni ili nepristupacni. Pri nedostatku relevantnih informacija

) procena се Ьiti 
sprovedena па osnovu pretpostavki, koje пе moraju da budu tacne i za koje procenitelj ne 
snosi odgovornost. 

U slucaju da па terenu nije moguce sa sigurnoscu utvrditi podudarnost predmeta 
procene ро zahtevu klijenta i predmeta na terenu u nedostatku serijskih brojeva ili drugih 
jedinstvenih oznaka, identifikaciju па terenu procenitelj vrsi shodno tvrdnji klijenta da se radi 
о predmetu ciju vizuelnu identifikaciju procenitelj vrsi. Za Ьilo kakve nedoslednosti i 
primljene netacne informacije procenitelj пе snosi odgovornost. 

Procenitelj пе sprovodi nikakva merenja dimenzija, tezine i drugih karakteristika, vec ih 
dostavlja klijent, ukoliko se za tim javi potreba. 
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Prilikom utvrdivanja vrednosti, uzeto је u obzir stanje predmeta procene prilikom 

vizuelne inspekcije. Misljenje о stanju predmeta procene izneto u izvestaju se ogranicava na 

karakteristike koje se mogu vizuelno opaziti. U tom smislu, procenitelj пе odgovara za ostale 

nedostatke koje treba da ustanovi relevantno strucпo lice pregledom predmeta procene. 

Preporuka procenitelja ја da u cilju sto preciznije procene specificnih elemeпata opreme, 

pregled рrосепе prvo izvrsi kompeteпtno lice, poput ovlasceпog servisera. 

Metodologije procene 

Proces proceпjivanja se sastoji od sistematske aпalize faktora koji uticu па vrednost 

predmeta procene. Postoje tri opste pozпate metode koje se koriste kod utvrdivaпja 

vredпosti osпovпih sredstava, i to: komparativпi metod, prihodovпi metod i troskovni 

metod. Vrsta i starost osnovnih sredstava, s јеdпе straпe, kao i oblm i kvalitet dostupnih 

podataka s druge, uticu па primeпjivost svakog metoda u svakoj pojedinacnoj situaciji. 

Komparativni metod 

Ovaj metod se bazira па priпcipu zamena i па pretpostavci da racionalan kupac nece 

platiti konkretnu imoviпu vise nego sto Ьi platio neku drugu imovinu slicпe пamene i 

kvaliteta. Ovaj metod obezbeduje pouzdaпu proceпu vredпosti predmetпe imoviпe, 

роsеЬпо па aktivпom trzistu, ukoliko su па raspolaganju trzisпi podaci о imoviпi koji su 

uporedivi ро svojim karakteristikama sa predmetnom imovinom. Komparativni metod 

prestavlja direktno uporedivanje prodajпih сепа. 

Prihodovni metod 

Prihodovпi metod podrazumeva koпverziju anticipiraпih buducih prihoda koji се 

proisteci iz vlasпistva паd imovinom u procenjenu vrednost imovine koriscenjem procesa 

kapitalizacije, kojim se ocekivaпi buduci prihod i/ili povracaj konvertuje u proceпu treпutne 

vredпosti. Ovaj pristup је retko primeпjiv kod vecine pokretne imoviпe. 

Troskovni metod 

Troskovni metod polazi od pretpostavke da racionalaп kupac песе platiti vise za neku 

imoviпu пеgо sto izпose troskovi njene ponovne proizvodnje u treпutпom stanju, pod 

uslovom da пе postoje zaka.snjenja ili ekonomski faktori koji mogu da uticu па vrednost. 

Ovom metodom se odreduju tro.skovi zamene svih ulagaпja, od kojih se oduzima 

amortizacija. Ovaj metod se jo.s naziva metod ulozenih sredstava. 

Usvojeni metod procene predmetne imovine 

Poslednji korak u procesu рrосепе је utvrdivanje fiпalпe vredпosti, do koje se dolazi uz 

uvazavanje пalaza svih korisceпih metoda koji su ocenjeпi kao prihvatljivi. Proces utvrdivanja 

fiпalne vrednosti ukljucuje razmatranje svih prednosti i nedostataka kori.scenih metoda kao i 

razmatraпje па koji nacin se ovi metod i odnose па proceпu koпkretne imoviпe kao i na 

trzisпe uslove uopste. Као rezultat, dolazi se do konacne procenjene vrednosti imoviпe, cime 

se i ispunjava svrha procene. 
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Procenitelj је kao najprihvatljiviju, za procenu predmetne imovine, usvojio troskovnu 
metodu tj. odredio troskove zamene* svih ulaganja od kojih је oduzeo amortizaciju na 
osnovu ekonomskog veka upotrebe (fizicki otpis) sa korekcijom preko funkcionalnog otpisa i 
dоЫо trzisnu vrednost pokretne imoviпe u sadasnjem momentu, tj. na dап procene. 
* Trosak amortizovane zamene jednak је bruto trosku zamene od koga se oduzima
obracunata amortizacija.
Amortizacija moze da bude u oЬliku:

fizickog propadanja - usled godina, tehnickih uslova, nesrecnih slucajeva, itd; 
funkcionalr,e zastarelosti koju moze da izazove savremena tehnologija; 

ekonomske ili eksterne zastarelosti - promena u ekonomskom stctnju ili u drugim 
spoljnim aspektima koji Ы mogli uticati na vrednost imovine. 

Procena vrednosti 

Vestak је procenio trШnu vrednost troskovnom metodom i uneo podatke о 
procenjenoj nabavnoj vrednosti, veku upotrebe i fizickom i funkcionalnom otpisu, procenivsi 
jedinicnu i ukupnu vrednost predmetne imovine. 

Procenat fizickog otpisa vestak је odredio preko procenjenog veka i efektivne starosti, 
dok је funkcionalni otpis dodavao u zavisnosti od procenjenog veka i zЫra efektivne starosti i 
preostalog veka. 
Prilikom procene vestak је posao od procene veka predmetne opreme. Procenjeni vek 
{kolona "Procenjeni vek") је odreden na osnovu vrste i namene opreme, kvaliteta izrade, 
kao i ucestalosti upotrebe. 
Vestak nije procenjivao osnovna sredstva koja su isknjizena, za koja u koloni "kolicina" stoji 
,,О". 

Nakon procenjenog veka vestak је za deo opreme korigovao preostali vek (kolona 
"Preostali vek") tako sto је opremu koja ima fizicku starost vecu od procenjene preostali vek 
korigovao na 1 godinu (vek se moze produzavati u zavisnosti od odrzavanja opreme ... ). 
U koloni "Procenjena nabavna vrednost" vestak је korigovao novonabavnu vrednost za deo 
opreme za koju se "Nabavna vrednost" iz tabele znacajno razlikuje od ocekivane trШne 
nabavne vrednosti na dan 31.12.2021. godine. 

Na dan pregleda veci deo procenjene pokretne imovina Ыо је u funkcionalnom stanju 
odnosno Ыо komplctan i bez vidnih nedostataka па mestu koriscenja u radnom rezimu, 
odnosno u procesu proizvodnje, ра је kao takav i procenjen. Manji deo procenjene pokretne 
imovine Ыо је van upotrebe (van upotrebe ili nije u funkciji), zbog cega mu је umanjena 
vrednost prilikom procene. 

Procenitelj - sudski vestak је misljenja da procenjena trzisna vrednost pokretne 
imovine koju cini oprema vozila (putnicko, teretna, pauk, traktor i prikolica) i blcikla; kucice 
za naplatu parkinga, rampa sa prat. oprem. s. barier. i kucica sa oprem. za r. Ыkе, 
nastresnica; ostala oprema; kancelarijski namestaj, kuhinjski elementi, bela tehnika, klima 
uredaji i grejalice; IT oprema, video nadzor, РП i TV oprema i oprema PPZ (protiv pozarna 
zastita), za koju је receno da је vlasnistvo Jl<P Parking servis Cacak, Nikole Tesle ЬЬ, smestena 
na parkingu i depou kao i objektima na njima i tri kucice sa opremom za renta Ыkе Lj. Кеј, 
Atenica i Avenija sve u Cacku а koja је predmet ove procene, prema tabeli "Pregled stanja na 
dan 31.12.2021" - deo koji se odnosi na materijalnu imovinu - opremu, iznosi 
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21.022.849,00 dinara i nematerijalna imovina (softver) 269.084,00 dinara - na dan procene 

01.01.2022. godine. 

Napomena: Na predmetnoj opremi nema sifre osnovnog sredstva odnosno inveпtarnih 

brojeva. U dobljenoj tabeli "Pregled stanja os 31.12.2021" - osnovnih sredstava nisu 

navedeni serijski brojevi predmeta procene. 

13. FOTODOKUMENTACIJA

1. Pauk vozilo IVECO, putnicko vozilo i traktor sa prikolicom i prikljucnom орг.

2. Masina za obelezavanje, alati i bastenska oprema, masine za pranje pod prit.
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З. Kiosci, kucice, kontejneri i nastresnice sa Ьiciklima 

4. Rampe sa pratecom opremom, saobracajni znaci, barijere, displej slob. mesta
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5. Kancelarijski namestaj
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6. Kuhinjski namestaj i bela tehnika

7. IT oprema, video nadzor, тv, brojac novca, fotokopir ...

36 
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DRUGI DEO 

IZVESTAJ О PROCENI VREDNOSTI OBRTNE IMOVINE, 
KAPITALA I OBAVEZA 

Agencija Radovina, Branislav Topalovit PR 
Beograd (Novi Beograd) 

Вranls\av Toi>aюvit PR 
�----AGENC!JA lA EDUКACIJU 

ON ING t MARКETINSKE USLUG! 

�DOVINA 
-�" L.:_ __ +---1--iieO��- Beograd
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14. TRZISNA VREDNOST OBRTNE IMOVINE

Obrtna irnovina kojorл raspolaze Javrю korлunalno ргеdшесе parking servis Cacak-Cacak sastoji 
se od: 

• zolif1e (p/aceni avansi - materijal, rezervni delovi i inventar)
• potraiivanja ро osnovu prodaj (kupci и zemlji)
• ostala potraiivanja (potraiivaпja za pretplacene poreze, potraiivanja od fizickih lica za

naknadu st'et'e, PDV - primljeni racuni и tekucem periodu, potraiivanja za PDV и ranijem
periodu},

• gotovina i gotovinski ekviva/enti,
• Kratkorocna aktivna vremenska razgranicenja.

Triisna vrednost obrtne imovine data је и strukturi и sledecoj tabeli: 

. -.--------------------,,=�,-��i

Red. OBRTNA IMOVINA 
broj VRED 

u dinarirлa

·" CEN)JNE
"' , t _-· - _  1-

RZISNA 
EDNOST 

1. ZаШ1е (placeni aiYmsi - mata{ial,

1··ezenmi clelovi i inveniш)

38.719,28 

2. PutraH1юnje ро osno1,•u prodaje

1------�(�k�u1�·_;_c_i_u_z1!.._n1lji)'-. ---------+-----------1---

3. Ostala po/гaiivm�f а (potraiivanja za 
pretp/acene poreze, potraiivanja od 
fizickih lica za naknadu stete, PDV-
prim/jeni racuni и tekucem periodu, 
potraiivanja za PDV и ranijem periodu), 

4. Gotovina i gotovinski ekvivalenti, 10.601.280,15 
---+-----------------1-----------1 

5. Kгatkoro{na aktivna 1'1·emenska 11.173.212,18 

гаz;;;итiсепја
"''"·'•ь«ци· ·:u'[б:Р�ф\·;"'=��::�

=

\-::-__ � 31.935.404,92 

9.930.481,49 

191.711,82 

1 О. 601.280,15 

11.173.212,18 

Procenitelji utvrduju, da obrtna imovina Javno komunalnog preduzeca parking servis Cacak
Cacak ро rлaksirлalno ocekivanoj trzisnoj vrednosti iznosi: 

14.1. TRZISNA VREDNOST ZALIHA (PLACENI AVANSI -MATERIJAL, REZERVNI 

DELOVI I INVENTAR) 

Za procenu vrednosti zaliha primenjen је clan 9. 1 10. Uredbe о metodologiji za procenu 
vrednosti imovine i kapitala (SluЉeni glasnik RepuЫike SrЬije br. 45/2001 od 20.07,2001. godine. 

Procena vrednosti zaliha obuhvatila је poziciju iskazanu u Ьilansu stanja na dan procene i to: 

]9 



• Placeni avansi za mateгijal, rezervne delove i inventar

1 PLACENI AVANSI ZA MATERIJAL, REZERVNE DELQ
,,
\.!E I INVENTAR - l<LASA 150 

t{NJ IGOVODSTVENA PROCENJENENA 
REDNI VREDNOST TRZISNA VREDNOST 
BROJ 

1 
OPIS NA DAN 31.12.2021. NA DAN 01.01.2022 

1 ZALIHE 
�: 1 

39 

UKUPNO: � 

1 PLACENI AVANSl.�TERIJAL, REZERVNE,DELt)VE I INVENTAR ��2' 

RED. 
BR. 

1 

2 

REDNI 
BROJ 

1 

2 

·*.ђр1s

' 

DJOKOVICSO 
COR CONSUL 
VREDNOSТ Р 

FТVER DOO САСАК 
TING DOO BEOGRAD 

-

OBILANSU 

OPIS 

DJOKOVIC SOFTVER DOO САСАК 
COR CONSULTING ООО BEOGRAD 
NЕТО VREDNOST РО BILANSU *: 

KNJIGOVODSTVENA PROCENJENENA 
VREDNOST NA DAN .TRZISNA VREDNOS т

31.12.2021 .2ЈЖ 01.01.2022. 
19,28 

38.700,00 

38.719,28 

KNJIGOVODSTVENA 
VREDNOST 

NA DAN 3142,2021. 

19,28 

38.700,00 

38.719,28 

1 

38.70 

9,28 

0,00 

9,28 38.71 

PROCENJENENA 
TRZISNA VREDl'J�T 
NA DAN 01.Щ.,2,Qр. 

19,28 

38.700,00 

38.719,28 

Uvidom u bilans stanja i dokumentaciju procenitelji su utvrdili da Javno komunalno preduzece 
parking servis Cacak-Cacak, raspolaze sa potrazivanjem za date avanse koja su u strukturi data u 
prethodnoj tabeli. 

Ukupna potrazivanja za date avanse na klasi 150 iznose 38.719,28 dinara. Na iznos datih avansa 
procenitelji zakljucuju da се ЈКР parking servis Cacak - Cacak u optimalnom roku uspeti da od 
primaoca avansa obezbedi priЬavljanje materijala, rezervпil1 delova I alata. Poslovna saradnja sa ovim 
isporuciocima odvija se u kontinuitetu. 

Na osnovu prikazanog utvrdL1je se maksimalno oi'ekivana trzisna vrednost zaliha - placenih 
avansa Javno komunalnog preduzeca parking servis Cacak-Cacak u iznosu od: 

38.719 dinara 

14.2. TRZISNA VREDNOST POTRAZIVANJA РО OSNOVU PRODAJE, OSTALIH 
KRATKOROCNIH POTRAZIVANJA, GOTOVINE I GOTOVINSКI EKVIVALENТI, 
KRATKOROCNIH AKТIVNIH VREMENSКIH RAZGRANICENJA 

K_�SA 2 � POTRAZIVAN}A РО °,S�OVU PRODAJE, 'Os1'1r1џ·«RAT�OROCNIH
POTRAZIVANJA, GOTOVINE I GОТ VI.NSКI EKVIVALENTI, KRATKOROCNIH AKTIVNIH 

. :: · , 'VRE SКIH RAZGRANICENJA, 
� 
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14.2.1. PROCENA I ANALIZA РО OSNOVU PRODAJE 

1 KLASA 20 - POTRP,."Z·IVANJA РО OSNOVU PROD:дJE 
-------�- ,,,, 

' ---------------

POTRAZIVANJA ОО KUPACA 

Potrazivanja od kupaca, iskazuju se ро nomina lnoj vrednosti, urnanjenoj za ispravke vrednosti 
izvrsene па osnovu procene nji l1ove naplativosti od strane rukovodstva, 

Na osnovu raspolozive dokumentacije izvrseпa је deta ljna analiza potrazivanja od svih 
kupaca: usag lasenost, bonitet, starosпa strlJktura potrazivanja. Na osnovu utvrбenih cinjenica 
izvrsena је procena naplativosti. 

Sva navedena potraz ivanja od kupaca su u potpunosti usaglasena. 
Za procerш vredпosti potrazivanja polaznu osnovu cir1e njihove nom inalne vrednosti iz bi lansa 

stanja (umanjenje za ispravku vrednost i ро Ьilansu) uz procentJ stepena njihove пaplativosti. 
Strucпe s luzЬe ЈКР park ing serv is Cacak - Cacak zajedno sa procenitelj ima, izvrsi l i su detaljnu 

aпalizu potrazivanja od kupaca i utvrdili njihovu realnu naplativost i na osnovu toga а u skladu sa 
zakonom izvrsi li indirektan otpis onih potrazivanja za koje se proceпi lo da је tesko ili skoro nemoguce 
naplat iti. Ova nenaplativa potrazivanja su umanijila ukupnu vrednost potrazivanja kao sto је 
prikazano u naredn im tabelama. Preduzece се u r1aredrюm per iodu shodno desavanjima izvrsiti 
isknjizavanje ovih potrazivanja. 

Sva potraz ivanja od kupaca odnose se па potrazivanja od kupaca u zemlji. 
Trblna vrednost potrazivaпja ро osпo1/u prodaje data је ро struktur i u sledecim tabe lama: 

Red ОР I S 
br. 

1 1 KUPCI U ZEMШI 
UKUPNO NЕТО KUPCI U ZEMUI: 

Red 
br. 

1 [)oplatпe>k 

2 Telekom srЬija ad Beograd 
3 Al SrЬija - Beograd 

· 1- Milivojevic Stefan Cacak:

< KNJIGOVODSТVENA 
. , VREDNOST 
, 'i'NA о��Ј� .. 12.2021. 

__ 
9.930 

' ;\ri�" 9.930 

KNJIGOVODSTVENA 
VREDNOST 

NA DAN 31.12.2021. 

u ООО diпara

PROCENJENEN:д.· 
TRZISNA VRED

0

NOST 
NA DAN 01.01.2022. 

u dinarima

PROC'f�.� 
TRZISNA VRE 

9.930 
9.930 

. ·:�)< 

NA DAN 01.01�2022 

'Prodanovic s
_
asa �aca�l-�

SUR "В. Р-аЬ Z.A. Ze-n .,, 'eha 
f--

"'-

--+--11-ic_M_la_d_e_б'lta'caT 

• .zэso,oo

�830,00 

136.900,Q� 
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8' 134.300,00 134.100;00 
9 1 Р· ... SJ, 1 О. 122.900,00 ,,, 122,Ф:ро,оо 
10 -• cK�;;;]{.Ne� 86.900,00 86.900,00 
11 1 Gr'ujicic Niko. 78.900,00 78.900,00 
12 i Vukovic lgort(acak 76.900,00 76.900,00 
13 \ Radovanovic DanijeT � 75.100,ООЈ 75.100,0Qj 

Ruzii':ic Violeta Cacak 
,. 

6_3-:5�5,щј63.565,00 
58.900,00 ss.900,oot 

¼9�Јшц!е Nova Varos 54.Qpo,oo

:�:���:�� 17 UTP Morava doo Cai':ak 40.180,00 
18 Poreska uprava Cai':ak 3 5.800,00 3 5.800,00 _Ј 
19 Kompanija Dunav Cai':ak 28.640,00 28.640,00 
20 Mikovic Milos cacak 24.900,00 24.900,00 
21 Auto cacak cacak 24.060,00 24.060,00 
22 Pekara lvanovic Rad Jovanka Colovic 23.645,00 23.645,00 

Cacak 
23 Cacak ЈКР za grejanje I odrzavanje 22.760,00 22.760,00 

zgrada Cacak 
24 Мој cilj doo Ccak 22.202,40 22.202,40 
25 Zivkovic TR I menjacnica CacakRadmilac 19.246,14 19.246,14 

Nikola cacak 
26 . Rad milёJ0cJ r-;П�ola!.c�cak 17.100,00 ' ·11:i0'GJ .... '.� 
27 Ј!'_ POSTA SRBIJE Beograd Cacak 16.590,00 16.590,00 

--

28 Min. Poljopr. 1 zas. Ziv. Sred-Uprava za 16.590,00 16.590,00 
zastitu Ьilja N. Beograd 

29 Dak komerc doo N.Sad 15.500,04 15.500,04 
--

зо Oaza CacakKovacevic Sra Са 15.310,91 15.310,91 
31 Kovacevic Sara Cacak 14.950,00 14.950,00 
32 Stamb. Zajed. Cacak 14.400,00 14.400,00 
33 Uprava za veter. Min. poljop. Novi 

BeogradTriglav osiguranje Beograd 14.320,00 14.320,00 
34 Triglav osiguranje Beograd 14.140,00 14.140,00 
35 GLOBA TEL doo Beograd 14.049,00 14.049,00 
36 1 Tema Nova doo Cacak 12.030,00 12.030,00 
37 Apoteka Vuckovic Cacak 12.030,00 12.()30,00 
38 TR Vera 032 CacakMozaik STR Cacak 12.030,00 12.030,00 
39 Mozaik STR Cacak 11.450,00 11.450,00 
40 Nac. Sluz. Za zapos. Beograd 11.380,00 11.380,00 
41 1 DDO Novi Sad Cacak 11.380,00 11.380,00 
42 1 Tiffany production Cacak 11.3!ЩОО 11.380,00 
43 ; AGS Customs Cacak 11.З!ЩОО 11.380,00 
44 1 Stampa sistem soo Beograd 11.380,00 11.380,00 
45 Pekara lvanovic Mladenovac 11.369,00 11.369,00 

--

46 Rancic Selena Beograd 10.800,00 10.800,00 
47 Min. Zdrav. Sekt. Za saпit insp Beograd 10.740,00 10.740,00 
48 YU-PD Express doo Beograd 10.740,.00 10.740,00 
49 Minis. Polj. Sum. 1 vodop. Beograd 10.740,00 10.740,00 
50 Unistan doo Cacak 9.619,20 8.900,00 

-·--

51 Culibrk 8.900,00 8.900,00 
52 Sava Nezivotno osiguranje cacak 8.440,00 8.440,00 
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53 ООО МТМ Sirela Cacak 
54 Kornercijalna banka Beograd 
55 Procredit banka ad Beograd 

1 
56 Мiп. rad. Zaposl. 1 bor. Soc pit. Cacak 
57 Мiп. grad. Saob I infras. Beograd 

, Jaпagio"AMel TR I РО Cacak 
.. 

58 

59 Auto centar Milos doo Cacak 
Tet,noliv szr Cacak 60 

61 SUR Јапkо Cacak 
62 Pelikaп doo Cacak 
63 ЈР Eps Beograd 
64 Grade traпs doo Cacak 
65 Sibirski proizvodi doo Cacak 
66 Javni beleznik Miroslav Stankovic Cacak 
67 Kapital-Plast doo Cacak 

Apoteka Nikolic Cacak 68 
� 

SUTR Lord Cacak 69 

70 SATARI MAJSTOR ЈАК Cacak 
71 National doo Cacak 
72 UTR kod Daka Cacak 
73 Bradic Dragoslava Radmila Cacak 
74 G4S Secure Solutions Beograd 
75 Epoksan doo Cac�k 
76 Minis. Finans. Uprava za trezor Cacak 
77 Min. zdгast. Sector za zdras. lspekcije 

_Beograd 
78 СА Leasing Srblja Beograd 
79 JU Turisticka organizacija Cacak 
80 CITY Ekspres doo Beograd 
81 Min. poljo. Sum. i vod. uprava za sume 

Beograd 
-

82 Privredna komora sRЬije Beograd 
83 Globos osiguraпje ado Beograd 
84 Mercator S Beograd 
85 Vujovic Milos Gruza 
86 S Leasing doo Beograd 
87 Alfanova doo Lapovo 
88 1 Petrovic Gordana Beograd 
89 AIK Banka ad Beograd 
90 Mojsi lovtc)�o 
91 Naucno tehnoloski park doo Cacak 
92 ОТР Leasing doo SrЬija Beograd 
93 Karanaё rviafllli'' l::ri·�7 · �": .. . 
94 Savkovic Svetlana 
95 Kovacevic Goran Cacak 
96 ALD Automotive doo Beograd 
97 Andric Radmila Cacak 
98 Jovanovic Borivoje 

-

99 Radulovic Previslav 
--

100 Radulovic Aleksandar Beograd 

-
-_,: С'.'''�;; ,-

1 

---

-

-

-

. � 

7.965,00 
7.600,00 
7.!60,00 
7.160 .. 00 1 

7. 1 G0,00 1
"' 0,00
6.015,00 
6.015,00 
6.015,00 
6.015,,()() 
6.015,00 
6.015,00 
6.015,00 
6.015,00 
6.015,00 
6.015,00 
6.015,00 
6.015,00 
6.015,00 
6.015,00 
6.015,00 
5.690,00 
4.] 80,00 
3.580,00 
3.580,00 

3.580,00 
3.580,00 
3.580,00 
3.580,00 

3.580,00 
3.580,00 
3.116,00 
2.400,00 
2.110,00 
1.950,00 
1.800,00 
1.380,00 

.. 1.230,00 
1.220,80 
1.200,00 

.. 1;i_oo,oo,. 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 

7.965,00 
7 600,00 _
7.160,00 -
7.160,00 
7.160.00 

. •:'=!:Х�� ~;:. �� 

:Љ14Р}Ш.;: 
6015,00 
60] 5,00
6.015,00
6.015,00 
6.015,00 
6.015,00 
6.015,00 
6.015,00 
6.015,00 
6.015,00 
6.015,00 
6.015,00 
6.015,00 

-'---
6.015,00 
6.015,00 
5.690,00 
4.180,00 
3.580,00 
3.580,00 

3.580,00 
3.580,00 
3.580,00 
3.580,00 

3.580,00 
3.580,00 
3.116,00 
2.400,00 
2.110,00 
1.950,00 
1.800,00 
1.380,00 

,.,�,,�1;. 2iО;ђ!)] 
1.220,80 
1.200,00 

д,t.Шl i, ,·,; .
·• 

1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
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1 

1 

101 
- -

102 

103 

104 

105 

106 

107 

, .. 1 ""· 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

12.0 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

126 

127 

128 

129 

Jelic Olivera Prijevor 
Teofilovic Nikola Lajkovac 
Kurtic Ognjen Cacak 
м ilosevic Jovica Cacak 
Savic Nevena Rosici 
Visnjic Ranko cacak 
Ruzic Darko Cacak 
''"'ietlic Radivoje;,Gacak 
Perfect Software obrad. Pod. cacak 
Nikolic Predrag 
C:urcic Dejan Cacak 

Savic Ana Mrcajevci 
Lazarevic Branko 
Vidakovic Nenad Cacak 
Despotovic Ana Cacak 
Gavrilovic Nevena 
Gavrilovic Borko 
Zecevic Marko 
Mutlak 0orde 
Kijevcanin Radun 
Dragicevic Katarina 
Savkovic Snezana Саёаk 
Vranjevac lvavana Arilje 
N ikolic Valerija Cacak 
Stevanovic Ruzica Cacak 
Aleksic Marija Cacak 
Vukovic Nevena Cacak 
Mujkanovic Aleksandara Cacak 
Tolic Vesna 

UKUPNO: 

lspravka vrednosti potraiivanja od kupaca - spisak 

Red ОР I S 

br. 

1 SUR "В. РаЬ Z.A. Zena Nenadovic Cacak 

2 Janagio Andjel TR I РО Cacak 
з Karanac Marija 
4 Doplatne karte 

5 Ruiicic Violeta Cacak 

6 Mojsilovic lvan Sevojno 
7 Prodanovic Sasa Cacak 

8 Milivo1evic Stefan Cacak 

9 Vukovic lgor Cacak 
10 Mikovic Milos cacak 
11 Nikolic Radivoje Cacak 

- -

1 .200,00 1.200,00 

1 .200,00 1 .200,00 

1.200,00 1.200,00 

Ј .200,00 1 .200,00 

1.200,00 1.200,00 

1.200,00 1.200,00 

900,00 900,00 

900,ОО 90� 
:,

600,00 600,00 

600,00 600,00 
--

600,00 600,00 

600,00 600,00 

600,00 600,00 

600,00 600,00 

600,00 600,00 

600,00 600,00 

600,00 600,00 

600,00 600,00 

600,00 600,00 

600,00 600,00 

600,00 600,00 

600,00 600,00 

600,00 600,00 

1 600,00 600,00 

1 600.00 600,.00 

1 600,00 600,00 

600,00 600,00 
,._ 

600,00 600,00 

600,00 600,00 

12. 705.260,38

u ООО dinara

1 

SALDO 

i -137.830,00

-6.140,00

-1.200,00

-1.224.363,89

-63.565,00

-1.230,00

-182.950,00

-269.800,00
-

-76.900,00

-24.900,00

-900,00
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12 

13 

14 
f--

15 

16 

17 

18 

19 

Cirovic fJorae Nov а Varos 
acak Radmi/ac Niko!a С 

!lic Mladen Cacak
�el Саса!<Radovanovic Doni 

Glisovic Nenad Са cak
CuliЬrk Zoran Сас ak
Perisic Nikola Сас ak

-54.900,00
-17.100,00

-136.900,00
-75.100,00
-86.900,00

-8.900,00
-122.300,00
-134.300,00G!isovic !lija Cacok

-------+------

20 Grujicic Nikola Cacak -78. 9 О О, О О

21 Spasojevic Stefan Со 
22 Rancic Se!ena Beogra 

-58.900,00
-10.800,00

cak 
--------

d 
UKUPNO: --------------2-. 774. 1is:в'tJ 

------

Uvidom u Ьilans stanja i dokumentaciju procenitelji su utvrdili, da Javno komunalno 
preduzece parking servis ёacak-Cacak raspolaze sa kratkorocnim potrazivanjima koja su u strukturi 
data u prethodnoj tabeli. 

Ukџpna potrazivanja od kupaca na klasi 204 iznose 12.705.260,38 dinara umanjena za 
ispravku vrednosti potrazivanja od pojedinih kupaca (2.774.778,89 dinara), јег је za njihovu naplatu 
proslo vise od 60 dana, odnosno, zbog male verovatnoce naplate istih, knjizena su u finansijskom 
knjigovodstvu preko ispravke potrazivanja. Procenitelji su utvrdili da ova vrednost potrazivanja koja 
se ujedno nalazi па ispravci nije realno naplatiti i stoga zakljucujem sledece: 

Procenom је utvrdeno da maksimalno ocekivana trzisna vrednost potrazivanja od prodaje 
iznosi: 

14.2.2. TRZISNA VREDNOST OSTALIH POTRAZIVANJA 

Procena i anafiza ostalih potraiivanja 

Ostala potrazivanja (potrazivanja za pretplacene poreze, potrazivanja od fizickih lica za 
naknadu stete, PDV - primljeni racuni u tekucem periodu, potrazivanja za PDV u ranijem 
periodu) 

KLASA 228, 270, 279 - OSTALA1, IVANJA 
u ООО dinara

Red ОР IS KNJIGOVODSTVl:NA PROCENJENENA 

br. VREDNOS,Т TRZISNA VREDNOST 
NA DAN 31.12.2021. NA DAN 01.01.2022. 

1 OSTALA POTRAZIVANJA 192 1 192 
UKUPNO OSTALA POTRAZIVANJA: 192 1 

. 

,�.�� ----- 192 1.. '>: 
. ,;,,. 
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Red 
br. 

1 

1 
3 

4 

-

ОР I S 

Portazivanja za pretplacene poreze 
Potraz.ivanja od fizickih lica za 
1,akr1adLJ stete 
PDV Primljeni rn. u tekucem periodl! 
Potrazivanja za PDV u ranijerтi periodu 1 

[ UKUPNO: - ј

KNJIGOV ODSTVENA 

DNOST 

1.12.2021. 

VRE 

NA DAN 3 

258,00 -

149.722,73 

_33.882,73 

7.848,36 
-

191.711,82 

u dinarima

PROCENJENENA 
TRZISNA VREDNOST 
NA DAN 01.01.2022 

258,00 

149.722,73 

33.882,73 

7 .848,36 

191.711,82 

Na osnovu raspolozive dokumentacije izvrsena је detaljna analiza ostalih potrazivanja koja se 
odnose na potrazivanja vise placene poreze (porez па doblt), potrazivanja od fizickih lica za naknadu 
stete, potraz.ivanja za PDV - primljeni rn. u tekucem period, potrazivanja za PDV u ranijem periodu. 

Za procenu vrednosti drugih potrazivanja polaznu osnovu cine njihove nominalne vrednosti iz 
Ьilansa star1ja uz procenu stepena njihove naplativosti. 

Sva ostala potraz.ivanja odnose se na potrazivanja u zemlji. 
Trblna vrednost drugih potrazivanja data је ро strukturi u sledecim tabelama. Ova potrazivanja

su realna па koja se nece obracunavati kamata niti се se vrsiti njihovo valorizovanje i опа се kroz 
naredпe poslovne aktivnosti iz kojih proisticu poreske prijave biti refundirana ili naplaceпa. 

Uvidom u Ьilans stanja i dokumentaciju, proceпitelji su utvrdili da Javno komuпalno preduzece 
parkiпg servis Cacak-Cacak, raspolaz.e sa ostalim potrazivanjima koja su u strukturi data u prethodnoj 
tabeli. 

Procenom је utvrdeno da maksimalno ocekivana trzisna vrednost drugih potrazivanja iznosi: 

14.2.З. TRZISNA VREDNOST GOTOVINSКIH EKVIVALENATA I GOTOVINE 
Procena i analiza gotovinskih ekvivalenata I gotovine 

Gotovinski ekvivalenti i gotovina obuhvata gotovinu na poslovnom racunu u domacoj valuti, 
gotovinu na poslovnom racunu u stranoj valuti, izdvojene depozite u domacoj i stranoj valuti i 
gotovinu u Ыagajni u domacoj ili stranoj valuti. Ekvivalenti i gotovina u stranoj valuti vrednuje se ро 
srednjem kursu na dan Ьilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda а 
negativne па teret finansijskih rashoda. 
Na osnovu raspolozive dokumentacije izvrsena је detaljna analiza stanja gotovinskih ekvivalenata i 
gotovine. 

Za procenu vrednosti gotovinskih ekvivalenata i gotovine polaznu osnovu cine njihove 
nominalne vrednosti iz Ьilansa stanja uz procenu stepena njihove naplativosti. 

Trzisna vrednost gotovinskih ekvivalenata i gotovine data је ро strukturi u sledecim tabelama: 
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[GoтOVINA I GOTOVINSКI EKVIVALENTI - l(LASA 24 

Red ОР IS 
br. 

1 GOTOVINA I GOTOVINSKI 
EKVIVALENТI 
UKUPNO GOTOVINA I GOTOVINSl<I 

1 
EKVIVALENTI 

Red ОР I S 
; �, 

br. 

1 Tekш:i racun Banka Postanska 
Stedionica 

2 Tekuci racun Vojvodanska banka 
з Tekuci racun Erste banka 
4 Glavna Blagajna 

UKUPNO: 

1 KNJI GOVODSТVENA 
VREDNOST 

NA DAN 31.12.2021. 

10.602 

10.602 

KNJIGOVODSTVENA 
/}& 

VREDNOST 
. ' 

NA DAN 31.12.2021. 

--

,· .. 

153.784,68 

10.295.673,95 

104.178,52 

47.643,00 

10.601.280,15 

PROCENJ EN ENA 
TRZISNA VREDNOST 
NA DAN 01.01.2022. 

10.602 

10.602 

u dinarima

-

1J>ROЦNJENENA 
TRZISNA VREDNOST 
NA DAN 01.01.2022 

153.784,68 

10.295.673,95 

104.178,52 

47.643,00 

10�€Q).28Q,).S 

Uvidom u Ьilans stanja i dokumentaciju proceniteljii su utvrdili da Javno komunalno preduzece 
parking servis Cacak-Cacak, raspolaze sa gotovinskim ekvivalenatom i gotovinom koja је u strukturi 
data u prethodnoj tabeli. Procenom је utvrdeno da maksimalпo ocekivana trzisna vrednost 
gotovinskih ekvivalenata i gotovine i опа iznosi: 

10.601.280 dinara , , 
�--�--------------- ___ ____________ __Ј 

14.2.4. TRZISNA VREDNOST KRATKORO CNIH AKТIVNIH VREMENSКIH RAZGRANICENJA 

Procena i analiza kratkorocnih aktivnih vremenskih razgranicenja 

Na osnovu raspolozive dokumentacije izvrsena је detaljna analiza aktivnih vremenskih 
razgranicenja. 

Za procenu vrednosti aktivnih vremenskih razgranicenja polaznu osnovu cine njihove 
nominalne vrednosti iz Ьilansa stanja uz procenu stepena njihove naplativost. 

TrШna vrednost aktivnih vremenskih razgranicenja data је ро strukturi u sledecim tabelama: 
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[KRATKOROCNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA- KLAS,�A�2�8_9 __________ _ 

Red 
br. 

1 

ОР I S 

OCNA Al<TIVNA KRATKOR 
VREMENS 
UKUPNO 
AKТIVNA 

КА RAZGRANICENJA 
KRATKOROCNA 
VREMENSKA 

. �, RAZGRAN ICENJA 

Red ОР I S 

br. 

1 Telekom SrЬija ad 
2 DDOR Novi Sad 

Teleпor doo N. Beograd 
4 Al SrЬija doo 
5 Ostali 

UKUPNO: 

KNJIGOVODSTVENA 
VREDNOST 

NA DAN 31.12.2021. 

11.173 

11.173 

KNJIGOVODSTVENA 
VREDNOST 

NA DAN 31.12.2021. 

6.151.588,99 
317.998,58 

2.075.867,61 
2.623.557,00 

- -

4.200,00 
11.173.212,18 

u ООО dinara

PROCENJENENA 
TRZISNA VREDNO ST

NA DAN 01.01.202 2. 
.173 11 

11 .173 

u dinarima

PROCENJENENA 
TRZISNA VREDNOST 
NA DAN 01.01.2022. 

6.151.588,99 
317.998,58 

2.075.867,61 
2.623.557,00 

4.200,00 

-�·� . " ·• • .,, 73,�tl2,18

Uvidom u Ьilans stanja i dokumentaciju procenitelji su utvrdili da Javno komunalno preduzece 
parking servis ё:acak-Cacak, raspolaze sa aktivnim vremenskim razgranicenjima koja su u strukturi 
data и pretlюdnoj tabeli. 

Aktivna vremenska razgranicenja predstavljaju potrazivanja od Telekoma, DDOR N. Sad, 
Telenora i Al SrЬija i sl. Preduzece vrsi zaduzenje na osnovu mesecnih izvestaja koje dostavljaju 
navedeni operateri za uspesno izvrsene sms transakcije parking usluga, operateri zatim vrse placanje 
i zaduzuju se za naplacena potrazivanja od korisnika usluga preduzeca. Naplatu usluga operateri vrse 
u roku od 12 meseci od dana izdavanja racuna korisnicima telekomunikacionih usluga.

Procenom је utvrdeno da maksimalno ocekivana trzisna vrednost aktivnih vremenskih 
razgra nicenja iznosi : 

15. КАРIТАL

Kapital, predstavlja sopstveni izvor finansiranja imovine koji predstavlja ostatak vrednosti 
imovine poslovnog subjekta posle odЬitka svih njegovih obaveza. 

Kapital se sastoji od: upisanog osnovnog kapitala (akcijski kapital, udeli, ulozi, drzavni kapital, 
drustveni kapital, zadruzni udeli, emisiona premija), ostali kapital, neuplaceni upisani kapital, rezerve 
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(zakonske, statutarne i aruge rezerve), dobltak iz ra;,ijih godina i dobltak iz tekuce godine, umanjen 

za porcz na doЬit. 

Gubltak iz ranijih godina i guЬitak iz tckuce godine predstavljaju ispravku vrednosti kapita!a. 

Kapital i guЬitak unose se u fiпansijske izvestaje u nominalnom iznosu, odnosno u visini 

knjigovodstvene vrednosti. 

S obzirom na to da kapital predstavlja ostatak imovine poslovnog subjekta nakon odЫtka svih 

obaveza, priznavanje kapitala neposredno је povezano sa priznavanjem imovine i obaveza. Merenje 

kapitala u finansijskim izvestajima vrsi se mercnjem pojedinih vrsta imovinc i obaveza koje uticu па 

promenu vrednosti kapitala. 

[ OSNOVN]1KAPIТAL - KLASA З 

u hiljadama dinara

REDNI KNJIGOVODSTV ENA PROCENJENENA TRZISNA 
BROJ OPIS 

1 OSNOVNI KAPITAL 

UKUPNO: 

OSNOVNI KARl,:�t,i;1KLASA ЗО 

REDNI 
BROJ 

1 

OPI� 
OSNOVNI KAPITAL 

� 
':,· , 

t------+----------------1. =-
UKUPNO: 

VREDNOST VREDNOST 
5.230 5.230 

5.230 

(u dinarima)

KNJIGOVODSTVENA 
VREDNOST 

5.229.887,87 

5.229.887.87 

5.230 

PROCENJENENA TRZISNA 
VREDNOSТ, 

5.229.887,87 

, 1{ъ ,q29.887,87

1 

Г NERASPORШENI DOBIТAK - KLASAЗ ,.,i,,-------'-"'------------

u hiljadama dinara
' 9(- ";.:(:�А(� PROCENJENENA REDNI KNJI GPЏ�,?.J}'ENA 

BROJ OPIS VR.EDNOST TRZISNA VREDNOST 
--

NERASPORШENI DOBITAK 

1 IZ RANIJIH I TEKUCE GODINE 37.168 37.168 
, UKUPNO: 37.168 ј 37.168 ... ,,· 
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ERASPOREDENA DOBOT l�RANIJIH GODIINA I ТЕКUСЕ GODINE -
ј ASA34 ----------------

Г REDNI 
BROJ OPIS 

NERASPORШENA DOBIT IZ 

u dinarima
KNJIGOVODSTVENA 

VREDNOST TRZISNA VREDNOST 

1 RANIJIH GOD. 1 TEKUCE GOD. 37.167.859,81 37.167.859,81 
-------+-------

U K U P N O: 37.167.859,81 \ 37.167.859,81 

1 NERASPOREDENA DOe5),I IZ RANIJIH GODIГI\IA I ТЕКUСЕ GODINE 

REDNI 
BROJ OPIS 

NERASPOREDENA DOBIT 
1 RANIJIH GODINA 

NERASPORШENA DOBIT 
2 TEKUCE GODINE 

UKUPNb:· 

u hiljadama dinara
REDNI 
BROJ OPIS 

1 UKUPAN KAPITAL 
UKUPNO: 

UKUPNO KAPIТAL • 

- •. 

REDNI 
BROJ OPIS 

1 UKUPAN KAPITAL 
. . . ,,·,; UKUPNO;, 

16. TRZISNA VREDNOST OBAVEZA

�-

><.с"-

u dinarima
. ,,,, .. 

KNJIGOVODSTVENA 
VREDNOST 

27 .789.540,56 

9.378.319,25 

37 .167 .859,81 

, �-<�W�'- "" -
KNJlGOVQDSWENA, 

'�"-"" -,._,..,._ ✓Z: \: 

VREDNOST .. 
✓ • 

42.398 

42.398 

u dinarima

KNJIGOVODSTVENA
VREDNOST 

42.397.747,68 

42.397. 74 7 ,68 

PROCENJENENA 
TRZISNA VREDNOST 

27.789.540,56 

9.378.319,25 

31 Хбј .s�l 

PROCENJENENA 
TRZISNA VREDNOST 

42.398 

42.398 

PROCENJENENA 
TRZISNA VREDNOST 

42.397.747,68 
----

42.397.747,68 

Preduzece priznaje obavezu kada је izvesno da се zbog isplate sadasnje obaveze, doci do 
odliva resursa i kada se iznos za njenu isplatu moze pouzdano izmeriti. 
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Obaveze se k!asifikuju kao kra:korocnc i dugorocnc. 

Na pocetku trajanja lizinga, preduzece priznaje svoja prava koriscenja i obaveze u okviru 
finansijskog lizinga kao srcdstvo i obavezu u iz:nosima koji su jednaki fer vrednosti sredstava koja su 
predmet lizinga, ili ро sadasnjoj vrednosti miпimalnih placanja z:a lizing, ako је опа niza. Svi inicijalni 
direktni troskovi {inkrcn1enta!ni troskovi koji su direktno pripisiv1 pregovorima i dogovorima о 
lizingu) dodaju se iznosu koji јс priznat kao sredstvo. Sadasnja vrednost minimalnih placanja lizinga 
utvrduje se koriscenjem kamatnc stopc sadrzane u lizingu (ako ona nije poznata, umesto nje koristi 
se inkrementalna stopa pozajmljivanja}. Prilikom naknadnog odmeravanja lizinga, Drustvo vrsi 
alokaciju minimalnih placanja lizinga izmedu finansijskog troska i smanjenja neizmirene obaveze 
koriscenjem metoda efektivne kamatne stope. U ove svrhe, koriste se primljeni planovi otplate 
obaveze ро osnovu lizinga. 

Obaveze ро osnovu kratkorocnih i dugorocnih kredita i zajmova iskazuju se ро amortizovanoj 
vrcdnosti. Za te potrebe koriste se planovi otplate primljeni od kreditora. Pripadajuci transakcioni 
troskovi {na primer, iz.daci za obradu kreditnog zahteva i sl.) ukljucuju se u vrednost ovih obaveza i 
amortizuju se u periodu otplate. 

Procena vrednosti obaveza obuhvata procenu obaveza koje narucilac ima: 
Procena vrednosti obaveza JAVNO KOMUNALNOG PREDUZECA PARKING SERVIS САСАК- САСАК 
obuhvatila је procenu: 

• Dugorocnih rezervisanja,
• Odloienih po reskih obaveza,
• Kratkorocni/1 obaveza - (primljenih avansa, obaveza iz poslovanja - dobavljaci, ostalih

kratkorocnih obaveza, obaveza ро osnovu PDV-a, obaveza ро osnovu poreza na doЬitak).

Trzisna vrednost ukupnih obaveza data је u strukturi u sledecoj tabeli: 

,PBAVEZE 

1. DUGOROCNE OBAVEZE
t-----i 

1.1. 
- Dugorocna rezervisanja za naknode i

druge beneficije zaposlenih
t-----+-----='------

u dinarima
Kђ!JIGQд1:���lVEN ! :�R,QЦNДNE TR.Z_ISNA 

. А VREDNOST
. .  ; VREDNOST 

NADAN 
31.12.2021. 

7.099.579,06 
3.967.081, 39 

NA DAN 01.01.2022. 

7.099.579,06 
3.967.081,39 

t---1_. 2_. --+--_O_st_a_la_d_u_g_o_r o_c_n_a_r_e _ze_r_v_is_a_n�ja ____ ____... ___ З_ ._1_3_2_. 4_9_7_, 6_7-----'----- З .132 .49 7, 6 7 
2. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE 501. 872,02 501.872,02 

l--3_. __ -I---KR_A_T_K_O_R _o_c_ ~N_E_O_B_A_V_E_Z_E __ . ____ ..j ___ з_._2-_?8_.1_3_9_. __ ; 7
_j__ 

____ 3 _.2_2_8.139.3 7
3.1. - primijeni avansi 308. 785,95 308. 785,95

3.2. - obaveza iz pos!ovanja - dobavijaci 985 .005,81 985.005,81 

3.3. - ostale kratkorocne obaveze 362.756,84 362.756,84 

3.4. - obaveze ро osnovu PDV-a i ostalih 1.058 .640,92 1.058.640,92 

3.5. 

javnih prihoda
------------4----

- obaveze ро osnovu poreza па dohitak

UKUPNO: . <щ;":"' 

512. 9 49,85 512 .949,85 

,g9,.�tZt� 

Procenitelji utvrduju da ukupne obaveze Javnog komunalnog preduzeca parking servis C:acak
Cacak ро trzisnoj vrednosti iznose: 
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16.1. TRZISNA VREDNOST DUGOROCNIH REZERVISANJA 

Procena i analiza dugorocnih rezervisanja 

Dugorocna rezervisanja predstavljaju obaveze za pokrice troskova i rizika, proisteklih iz 
prethodпog poslovaпja koji се se pojaviti u naredпim godinarna. Ova rezervisanja preduzece 
procer1juje na bazi stvarno ocekivanih troskova, а smanjL1ju se u momentu nastanka troskova za koje 
је izvrseno rezervisanje. Neiskorisceпa dugorocпa rezervisaпja ukidaju se u korist ostalih pritюda. 

Na osnovu raspolozive dokumentacije izvrseпa је detaljna analiza dugorocnih rezervisaпja. 
Za proceпu vrednosti dugorocnih rezervisanja polaznu osnovu cine njitюve r1ominalne 

vrednosti iz Ьilansa staпja џz procenu stepena njihove obaveze placanja. 
Trzisna vrednost dugorocnih rezervisanja data је ро struktlJri u sledecim tabelama: 

[ DUGOROCNA REZER�ISANJA - KLASA 40 

! 

u ООО dinara
Red ОР I S KNJIGOVODSTVENA PROCENJ EN ENA 

br. VREDNOST TRZISNA VREDNOST 

-> f', 
NA DAN 31.12.2021. NA DAN 01.01.2022. 

------· 

1 Dugorocna rezervisanja za 3.967 3.967 
naknade i druge beneficije 
zaposlenih 

2 Ostala dugorocna rezervisanja 3.132 3.132 
-

DUGOROCNA REZERVISANJA 7.099 "'\'' "'';> i";''"!jf' __ 1_�Ј�

u dinarima

Red ОР I S KNJ IGOVODSTVENA PROCENJENENA 

br. VREDNOST TRZISNA VREDNOST 

�-;:.? 
NA DAN 31.12.2021. NA DAN 01.01.2022 

1 Rezervisanja za otpremnine 3.967 .081,39 3 .967 .081,39 
zaposlenih ро osnovu odlaska u 

_ _p_enziju (MSFI za MSP)
-

2 Rezervisanja za sudske sporove u 3.132.497,67 3.132.497,67 
skladu sa Pravilnikom 
UKUPNO: 

' 7.099.579,06 7 .099.5 79 ,Об 

Javno komunalno preduzece Parking: servis Cacak - Cacak, vrsi rezervisanje za otpremnine 
zaposlenih prilikom odlaska u penziju. Pravilnikom о racunovodstvu i racunovodstvenim politikama 
za lica koja primenjuju MSFI za MSP, propisano је da se vrsi rezervisanje ро ovom osnovu. Prvo 
rezervisanje је izvrseno u 2020 godini u iznosu od 3.800.298,04, drugo rezervisanje u 2021. godini u 
iznosu od 531.738,00 dinara da Ьi u 2021. godini izvrseno ukidanje rezervisanja u iznosu od 
364.954,65 dinara. 

Ovo rezervisanje predstavlja obavezu i procenom је utvrdeno da ЈКР u skladu sa zakonom 
ispravno postupilo. Saldo rezervisanja za ove namene је 3.967.081,39 dinara na dan procene. 
Javno komunalno preduzece Parking servis Cacak - Cacak, izvrsilo је rezervisanja za sudske sporove. 
Rezervisaпje је izvrseno u skladu sa Pravilnikom а na predlog advokatske kancelarije i pravne sluzbe 
ЈКР а na osnovu verodostojnog dokumenta. 
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О\10 rezervisaпje predstavlja obavezu i procenom је utvrdeno da ЈКР u skladu sa zakoпom 
ispravпo postLJpiio. Saldo rezervisar1ja za O\te nameпe је 3.132.497,67 dinara па dan procene. 

Ukupno rezervisanje па dan procene iznosi: 

16.2. TRZISNA VREDN0ST ODLOZENIH P0RESKIH 0BAVEZA 

[ giD'LOZENE P0RESKE 0BAVEZE- KLASA4S"8 

Red 
br. 

1 

Red 

'ь·г. 

1 

ОР 1 S 

� 
1 Odlozene poreske obaveze 
ј 0DL0ZENE P0RESKE 0BAVEZE 

,, 

ОР I S 

1
· ODLOZENE PORESKE OBAVEZE

1 ODLOZENE PORESKE OBAVEZE 

Odlozene poreske obaveze iznose: 

Odlozene poreske obaveze 

KNJIGOVODSTVENA 
V.REDN0ST 

NA ПАN ·Зl.12.2021. 

502 

··�. ;. .. ,; . 
502 

KNJIG0V0DSTVENA 
VREDN0ST 

NA DAN 31.12.2021. 

501.872,02 

u ООО dinara

PR0CENJENENA 
TRZISNA VREDNOST 
NA DAN 01.01.2022. 

502 

502 

u dinarima

PR0CENJENENA 
TRZISNA VREDNOST 
NA DAN 01.01.2022 

501.872,02 

501.872,02 

Odlozene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odlozena 
poreska sredstva se priznaju za sve odЬitne privremene razlike i efekte prenetog gubltka i 
poreskih kredita na poreski Ьilans, koji se mogu prenositi, do stepena do kojeg се verovatno 
postojati oporezivi dobltak od koga se odlozena poreska sredstva mogu iskoristiti. 
U skladu sa MRS 12-Porez na doЬit preduzece је na dan 31.12.2021.godine obracunalo

.odlozene poreske obaveze u ukupnom iznosu od 501.872,02 dinara, а ро osnovu razlike 
izmedu nabavne cene imovine i njene trzisne vrednosti kao i obracunom izmedu 
racunovodstvene. osnovice sredstava koju cini neotpisana vrednost sredstava па kraju tekuce 
godine i poreske osnovice sredstava koju cini neotpisana vrednost sredstava па kraju tekuce 
godine ро poreskim propisima. 
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16.3. TRZISNA VREDNOST KRATKOROCNIH OBAVEZA 

l<ratkorocne finansijske obaveze, oћuhvatajLJ kratkoroc,1e obaveze sa rokon1 dospeca do 
godinu dana i deo dugorocnih obaveza koji dospeva za placanje LJ narednoj godiпi. Diпarske 
kratkorocne finansijske obaveze iskazujLJ se u nomiпalпoj vredпosti а obaveze LJ stranoj va!uti i sa 
valutnom klauzulom iskazuju se ро sredпjem, kшsu straпe vaiute па dап Ьilaпsa ili ро ugovorenom 
kшsu sa kreditorom. 

Obaveze iz poslovanja, obLJhvataju primljeпe avaпse, dobavljace i obaveze iz specificnih 
poslova. Dinarske obaveze iz poslovanja iskazuju se u пeplacenom iznosu а u stranoj valuti iskazuju se 
ро srednjem kursu na dan Ыlansa. 

Ostale kratkorocne obaveze, obL1hvataju obaveze prema zaposlenima za prevoz sa posla na 
posao, obaveze prema clanovima nadzornog i upravnog odbora, obaveze za obustave od neto 
zarade, oba,,eze za PDV i ostale obaveze za poreze i dopriпose, obaveze ро osnovu poreza na doЫtak 

16.3.1. OBAVEZE РО OSNOVU PRIMLJEN.IH AVANSA 

Red 
br. 

,✓•• 

1 
-

Red 

br. 

ОР IS 

Primljeni avansi 

PRIMUENI AVANSI 

ОР I S 

1------+---
.�. \ 

1 PRIMUENI AVANSI 
t------+---..,....-, ,----,.----------· ..... 

PRIMU't�J д:YANSI 

KNJIGOVODSTVENA 

VREDNOST 

NA DAN 31.12.2021. 

309 

309 1 · 

KNJIGOVODSTVENA 

VREDNOST 

NA DAN 31.12.2021. 

308.785,95 
308.785,95 

u ООО dinara
PROCENJENENA 

TRZISNA VREDNOST 
•'. 

NA DAN 01.01;'2022. ◊� 
мм .. +•м� ._ 

u dinarima

309 

309 

PROCENJENENA 
TRZISNA VREDNOST 
NA DAN 01.01,2022 

308.785,95 
308.785,95 

Uvidom u Ыlans staпja i dokumentaciju procenitelji su utvrdili, da Javno komuпalno 
preduzece parking servis Cacak-Cacak, ima obaveze za primljene avanse koje su u strukturi date u 
prethodnoj tabeli. Primljeni avansi se odnose na avaпsne uplate korisnika parking usluga parkiranja. 
Avansпe uplate se vrse u tekucem za naredni mesec i one se na kraju narednog meseca 
knjigovodstveno prenose na racune 204 i tako zatvaraju racuni 430. Uvidom u dokumentaciju 
preduzeca, procenitelji su utvrd1li da su ove obaveze realne i objektivne. 

Procenom је utvrdeno da trzisna vrednost primljeпih avansa iznosi: 
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16.3.2. OBAVEZE IZ POSLOVANJA- OBAVEZE PREMA DOBAVUACIMA U ZEMUI 

Procena i analiza obaveza iz poslovanja-dobavljaci 
Na osnovu raspolozive dokumentacije izvrseпa је detaljna analiza olыveza iz pos!ovanja

dobavljaci. 
Za procenu vredпosti obaveza iz poslovaпja-dobavljaci polazrш osrюvu cine пjihove nominalne 

vrednosti iz Ьilansa staпja ш procenu stepena njihove obaveze placanja. 
Trzisna ,1rednost obaveza iz poslovanja-dol)avfjaci data је ро strukturi u sledecim tabelama: 

[ OBAVEZE PREMA DOBAVUACIMA U ZEMU_I_-_K_l_A_SA_43_5 __ --'---",..c..__--'''-'--,'#·=��=-,_· -----------'

�--�----------------···- - ------· -··-

Red 

br. 

1 

Red 

br. 

1 

2 

з 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
14 

15 

16 

17 

ОР I S 

OBAVEZE PREMA-DOBAVUACIMA 
U ZEMUI 
UKUPNE OBAVEZE PREMA 
,qoвдVLЊ.�IMA UZl:,J\:1LJ!.,' 

Oaza astkr Cacak 
Telekom SrЬija AD bEOGRAD 
ЈР Posta SrЬija Beograd 
Helion doo Cacak 
lnfosys doo Cacak 
ЈКР Vodovod C:acak 
Televizija Telemark doo C:acak 
Telenor do-9_ Beograd 
Zivkovic TR rad!]� Cacak 
Mozaik STR Cacak 

1 ЈР EPS ��ograd 
Centar potrosaca Gornji 
Milanovac 
Ortel doo Cacak 
Dobergad plus doo Beograd 
Al SrЬi{a doo Beograd 
Globaltel doo Beograd 
Key4s doo Beograd 

;,'Ul<UPNO: 

KNJIGOVODSTVENA 
VREDNOST 

NA DAN 
31.12.2021. 

985 

985 

NA DAN 31.12.2021. 

-109,73
-192.137,69

-15.237,00
-63.661,25
-22.637,18

-3.084,68
-12.000,00
-7.901,21
-2.675,16

-993,55
-61.220,50
-10.000,00

-12.000,00
-305 .046,00

-59.894,09
-407,77

-216.000,00
�985.005,81 1 

u ООО dinara
PROCENJENENA 

TRZISNA VREDNOST,. * 

· .. NA DAN 01.01.�02�.

985 

985 

u dinarima

PROCENJENENA 

TRZISNA VREDNOST 

NA DAN 01.01:2 · 

-109,73
-192.137,69

-15.237,00
-63.661,25
-22.637,18
-3.084,68

-12.000,00
-7.901,21
-2.675,16

-993,55
-61.220,50
-10.000,00

-12.000,00
-305.046,00
-59.894,09

-407,77
-216.000,00
-985.005,81

Uvidom u Ьilans stanja i dokumentaciju procenitelji su utvrdili da Javno komunalno preduzece 
parking servis C:acak-C:acak. ima obaveze iz poslovaпja-dobavljaci koje su u strukturi date u 
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pretlюdrюj tat)eli. Uvidom u poslovnLJ doktJmentaciju utvгdeпo је da su cJobavljaci koji su Ьi!i 
predmet procer1e s:alr1i dobavljc1ci патсiоса рrоселе i da rukovodstvo procenjuje da је ova 
potrazivanja su ova potrazi\iaпja realпo ri aplativa u kratkorocnom periodu. 

Procenom је utvrdeno da maksimalno ocekivaпa trzisna vredrюst ot)aveza iz poslovaпja
dobavljaci iznosi: 

16.3.3. OSTALE KRATKOROCNE OBAVEZE 

Trzisna vrednost kratkorocnih obaveza (ostale kratkorocne obaveze), procena i analiza 
ostalih kratkorocnih obaveza 

Na osnovlJ raspolozive dokumentacije izvrsena је detaljr1a ar1aliza ostalit1 kratkoroc11it1 obaveza. 
Za proceпu vгedпosti ostalih kratkoгocпih obaveza polaznu osnovu cine пjihove non1iпalne vrednost1 
iz Ьilansa stanja uz procenu stepena njirюve obaveze placanja. 

Trzisna vrednost ostalih kratkorocni(1 obaveza data је ро strukturi u sledecim tabelama: 

1 OSTALE Ю\�TKORO(f$1F 0BAV_E_Z_E_-_K_L _AS_A_4_6 ________ ·-"'-·---'· .'-'с'��'�•------'----
u ООО dinara

--

Red ОР I S KNJIGOVODSTVENA PROCENJENENA 
br. ' . , VREDNOST TRZISNA VREDNOST 

' NA DAN 31.12.2021. ' NA DAN 01.01.2022. , 

1 Ostale kratkorocne obaveze 363 363 

OSTALE KRATKOROCNE OBAVEZE , ',Jf;,,
-

363 1 363 

u dinarima

-----

Red ОР I S KNJIGOVODSTVENA PROCENJENENA 
br. VREDNOST TRZISNA VREDNOST 

NA DAN 31.12.2021. NA DAN 01.01.2022 
-----

1 Obaveze prema zaposlenima za 73.388,00 73.388,00 

prevoz sa posla na posao 
2 Obaveze prema clanovima 172.800,00 172.800,00 

nadzornog I upravnog odbora 
3 Obaveze za obustave od neto 116.568,84 116,568,84 

zarade 

PRIMUENI AVANSI 362.756,84 362.756,84 
----- --

Uvidom u Ьilans stanja i dokumentaciju procenitelji su utvrdili, da Javno komunalno 
preduzece parking servis Cacak-Cacak ima ostale kratkorocne obaveze koj'e su u struktшi date u 
prethodnoj tabeli. 
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Procenorп је utvr-derю da rпaksirY1alrю ocekivana trzisпa vredпost ostalit1 kratkoгocr,it, obaveza 
iznosi: 

ft 362.757 dinara 

16.З.4. TRZISNA VREDNOST OBAVEZA РО OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH

JAVNIH PRIHODA 

Procena i analiza obaveza ро osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 

Na osnovu raspolozive dokumentacije izvrsena је detaljna analiza obaveza ро osnovu poreza 
па dodatu vrednost. 

Za proceпu vrednosti obaveza ро osnovu poreza na dodatu vrednost polazпu osnovu cine 
njihove nominalne vrednosti iz Ьilansa staпja uz procenu stepeпa njirюve obaveze placanja. 

Trzisna vredrюst obaveza ро osпovu poreza rIa dudalu vгedr-юsl i oslali/1 javr1it1 pr•itюda dala 
је ро struktшi u sledecim tabelama: 

ZE ,РО OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PR!HODA KLASA "�

u ООО dinara

Red. ОР I S KNJIGOVODSTVENA PROCENJENENA 
ь·г: VREDNOST TRZISNA VREDNO.ST 

NA DAN 31.12 .. 2021. 
;;/ NA DAN 01.01.2022; 

--·-

1 OBAVEZE РО OSNOVU POREZA NA 1.059 1.059 
DODATU VREDNOST I OSTAL/H 

JAVNIH PRIHODA 

OBAVEZE РО OSNOVU POREZA NA 1.059 1.059 
DODATU VREDNOST I OSTALIH 

JAVNIH PRIHODA 

u dinarima

-Red ОР I S KNJ\GOVODSTVENA 1 PROCENJE�El'j��
br. VREDNOST TRZISNA VREDN()SЋ 

NA DAN 31.12.2021. 
.'r .. ◊i< 

NA DAN 01.01.20�i;" 

1 Obaveze za PDV 953.286,69 953.286,69 

2 Ostale obaveze za poreze ldoprinose 105.354,23 105.354,23 

OBAVEZE РО OSNOVU POREZA NA 1.058.640,92 1.058.640,92 

, 

DODATU VREDNOST I OSTALIH 
JAVNIH PRIHODA ., 1 - , 

Uvidorn u bilans stanja i dokumentaciju procenitelji su utvrdili da Javno komunalno preduzece 
parking servis Cacak-Cacak, ima obaveze ро osnovu poreza na dodatu vrednost koje su u strLJkturi 
date u prethodnoj tabeli. Obaveza se odnosi ро predhodnoj poreskoj prijavi koja се u zakonskom 
roku Ьiti i рlасепа. Ostale obaveze poreza su usaglasene sa konsolidovanim uputom stanja nadlezne 
poreske uprave i опа se u saldu od 105 hiljada dinara odnose na obaveze ро vise racuna koji се se ро 
proceni rukovodstva izmiriti u zakonorn predvidenom roku. 
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Procenorn је utvrdeno da trzisпa \rredпost obaveza ро osnovu poreza па dodatu vrednost 
izпosi: 

--------------··· .. ··--·· 
1.058.641 dinara · · �· r""'" 

------------ ___ .:.__---'=="--"-------'---------- _I 

16.З.5. TEKUCI POREZ NA DOBITAK

Procena i analiza obaveza poreza na dobltak 

Tekuci porez na dobltak predstavlja iznos koji se obracunava i placa u skladu sa Zakonom о 
porezu na dobit preduzeca, vazecim u RepuЬlici SrЬiji. Porez na doЬitak u visini od 15% se placa па 
poresku osnovicu utvrdenu poreskim Ьilansom. Poreska osnovica prikazana u poreskom Ьilansu 
ukljucuje doЬit, prikazanu u zvanicnom Ьilansu uspef1a i korekcije definisane poreskim propisima 
RepuЬlike SrЬije. 

1 OBAVEZE РО OSNOVU POREZA N_A_D_O_BI_T _A _K _-_K_LA--'--S_A_,_,4'-. 8-'-'.�'-'-'""'""d!ll""'· =·· =·;t,__· ·•_· ------'----'

Red 
br. 

1 

Red 
br. 

,. 

ОР IS 
.·:.>}(, 

' 

OBAVEZE РО OSNOVU POREZA NA 
DOBITAK 
OBAVEZE РО OSNOVU POREZA NA� 
DOBITAK 

ОР I S 

1-----<·-
1 Obaveze ро osnovu poreza па doЬitak 

OBAVEZE :pp:tf$:t;rQJ.VIJ POREZA NA 
DOBITAK 

KNJIGOVODSTVENA' 
VREDNOST 

NA DAN 31.12.2021. 

513 

513 
:;, .. __ .; , 

KNJIGOVODSTVENA 
VREDNOST 

NA DAN 31.12.2021. 

512.949,85 
512.949,85 

u ООО dinara
PROCENJENENA 

TRZISNA VREDNOST 
NA DAN 01.01.2022. 

513 

·s'fз

u dinarima

PROCENJENENA 
TRZISNA VREDNOST 
NA DAN Ql,01.2022 

512.949,85 
512.949,85 

',.t. 

'¾с:§ 

Uvidom u Ьilans stanja i dokumentaciju procenitelji su utvrdili da Javno komunalno preduzece 
parking servis Cacak-Cacak, ima obaveze za ostale poreze i doprinose koje su u strukturi date u 
prettюdnoj tabeli. Porez па dobltak de odnosi па obracunata ubavezu poreza ро zavrsnom racunu 
koja је proisterkla iz poreske prijave i ista се biti likvidirana z zakonom predvidenom roku. 

Procenom је utvrdeno da trzisna vrednost obaveza ро osnovu obaveza za ostale poreze i 
doprinose iznosi: 
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17. ZAKUUCAK

Procena vrednosti osnovnog kapitala metodom trzisne vrednosti preduzeca 

Vredпost osnovnog kapitala Jl<P PARКING SERVIS САСАК - САСАК, procenjena 

metodom maksimalno ocekivane trzisne vrednosti vrednovanja, predstavlja razliku izmedju 

trzisnih vrednosti poslovnih sredstava i rea1nih vrednosti ukupnil1 obaveza, umanjena 

umanjena za vrednost nerasporedene doblti. 

Procena vrednosti osnovnog kapitala 

u dinarima---------------
K-n-ji-go_v_e_n_a ____ P_r-dt-e�hj��:Эt�nЬ

� - Airednost с , Vrednost na dan 
,:;-;,&),%,•·,,,;-;;,,�);,_.,·:;...,, �,,;,. ' 

«'· �-n�*dafi-�iJФii.�20�1,�/tJ' �-01·.01.2022. 
----1 

2 3 
----------, 

1 STALNA IMOVINA 21.291.933,20 21.291.933,20 
ј 2 OBRTNA IMOVINA 31.935.404,92 31.935.404,92 
'------+-----------------+----------+-----

3 UKUPNA IMOVINA {1+2) 53.227.338,12 53.227.338,12 

4 UKUPNE OBAVEZE 10.829.590,44 10.829.590,44 
>------+---

5 UKUPAN KAPITAL (3-4) 42.397.747,68 42.397.747,68 
6 UKUPNA NERASPOREDENA DOBIT 37.167.859,81 37.167.859,81 

t---,-..-----1� +-------,------------,=Ј 

·1:_ Al!lAL rs-бJ · ·s.229�B!J7:1��

Prilikom konacne procene osnovne realne vrednosti osnovnog kapitala (dobljene 

metodom trzisne vrednosti) ЈКР PARКING SERVIS САСАК - САСАК - zakljucuje se, da ukupna 

vrednost osnovnog kapitala iznosi 5.229.887,87 dinara, odnosno u deviznom ekvivalentu 

44.479 evra. 

Ро srednjem kursu па dan procene 01.01.2022. godine (1 EVRO = 117,5821 dinara). 

Prilozi: 

Prilog 1 - ТаЬе!а opreme (stalne imovine) za procenu
Prilog 2 - Resenja procenitelja
Pri!og 3 - Od!uka о proceni vrednosti imovine i kapitala preduze6a ЈКР ,,Parking

servis" Cacak sa stanjem па dan 01.01.2022. 

Мај 2022. godine. 
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Ренуб,11rка Србнја 
МННИС!АЈ'С1ЂО ПРЛВfЩ 
Број: 740-05-0l321f20!4-22 
Датум: 08.!2.2014. 1·однне 

I,eorpaд 

ffa основу члана 4. став 1, члана 13. став !. и члана !4. Зtшона о судски\! 
н�нпэш1мз (,,С!!ужGсни гласник РС", Gpoj 44/10), 1-mана l�2. стаn l. Закона о 01щпсм 
управном лостулку (,,С.1ужGсш1 лист СРЈ", бр. ЗЈ/97 !-\ 31 /О 1 11 "С1ужGеюr г:тасннк РС'', 
број 30/Ј О) н ч:�ана ! 8. стаIЈ 1. Закона о управним споровима (,,Службени гт,сннк РС", број 
l Ј. Ј !09), rсшавајуhи по захтеву за именовање за су1\ског вспттака, мнннстар прапдс доноси

РЕШЕЊЕ 

l 

ИМ�! !У ЈЪ СЕ Тоналоuић (Петко) Ь-ранислав, дипломирани ско11(шиста, 
адреса: Есограц, Др Ивана Рибара бр. 13/22, 3а судског вештака 3а област: Еко1ю\1ско
финансијска и ужу спс11ијалност--- Рачуноводство, финансије. 

[l 

Ово решен.,е објавити у "Службеном гласнику Рl:нуб.11икс Србије". 

Образ ноже ље 
t.1инистар правде и државне улравс јс на основу члана 11. ст. 1. и 2. Закона о

судским щ�11т11 џ:,,ш • (-,,Слу)[:бени пшtнтсР(:;,\ - бро.ј 44fl оу објавио ,Јаннн, по:зюз .за 
имс1ювыье судских вештака у "СлужG�:ном· гласнику. РС'', број 20/2014 од 21.02.2014. 
године. 

Подносилац захтсна је благовремено поднео захтев н С!Јс tютрс611с доказе у 
смислу одредбе члана 12. Закона о судским вештацима (,,Службени гп:1сtшк РС", број 
44/10), којом је прописано да кандидат за вештака подноси министарсгву на.1.,1сж1юм :;а 
110слuнс правосуђа захтев за 1-1-.1с1ювање са црилозкма к,�јама доказује испуњеност yc.гrona 
за обављаље вештачења. 

Уnил,ом у поднети захтев и прююге са доказима утврђено јс да rю;џюсш:аr1 
:,ахтсва испу,ьава ус;rове за обављање послова вештачења који су прошн:.:шл одрелG,ша 
члана 6. и 7. Закона о судским вештацима. 

Имајуlн1 у виду наведено, на основу одредбе члана 13. стаn 1. Закона о 
су11ским вештацима о,;1,пучсно је као у дисrюзит�шу решења, 

Поука: Против овш· рсшењд може се 
покрену-пr упраuпи спор пред 
Управним судом у року од 30 дана 
ол: щша достанљан..а рсrлен,а 
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