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У В О Д 
 
 
 

 

ЈКП "Паркинг сервис" Чачак, са седиштем у улици Николе Тесле бб, 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 Николе Тесле бб  у 

Чачку. 

ЈКП "Паркинг сервис" Чачак у 2018. години сходно Одлуци о јавним 

паркиралиштима („Сл. лист града Чачка“, бр. 11/2011) и Одлуком о обављању комуналне 

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

пружало је услуге на 23 паркиралишта (два затворена-наплатне рампе и деветнаест 

отворених) са 947 паркинг места. 

Предузеће своју основну делатност одржавања, коришћења и управљања јавним 

паркиралиштима у току 2018. године финансира средствима које обезбеђује  наплатом 

услуга за коришћење простора за паркирање.  

 

У извештају су приказане основне активности ЈКП "Паркинг сервис" Чачак у 2018. 

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

"Паркинг сервис" Чачак  за 2018. 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 2018. годину. 

      

 

 

Организациона структура:  

Органи предузећа су: 

 Надзорни одбор - орган надзора   

 Директор предузећа - орган пословодства. 

 

Надзорни одбор се састоји од председника и два члана.  

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

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

Председник Надзорног одбора, представник оснивача Владимир Ћурчић, дипл. 

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

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

конструктор. 

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

радном месту шеф опште 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  2018. 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 2018. 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 2018. години  

 

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

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

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

„Паркинг сервис“ Чачак,  урађено је: 

  

 Оспособљавање запослених теоријски и практично за безбедан и здрав рад, 

упознавању запослених са опасностима, ризицима на њиховим радним местима и 

конкретним мерама за смањење или спречавање ризика. 

 

 Периодично оспособљавање и провера оспособљености свих запослених на свим 

радним местима на којима су распоређени. Оспособљавање је извршено према 

Програму оспособљавања. 

 

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

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

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

 

 Текуће одржавања и поправке електро инсталација у кућицама  на паркинг 

местима. 

 

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

а тиме и сигурност запослених и корисника услуга. 

 

 У 2018. години датума 25.05.2018. рађен је периодични преглед ауто дизалице-

паука и добијен је позитиван стручни налаз о исправности дизалице. 

 

 У 2018. години није било повреда на раду. 

 

 

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

инсталација на депоу, пословној згради и  паркинг просторима и превентивно 

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

оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад, набавци личних заштитних 

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

обољења у вези са радом. 
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СТРУКТУРА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 

 

 

 У 2018. 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 омогућује успешно 

и квалитетно обављање послова из основне делатности. 

 Кадровска структура у 2018. години била је прилагођена најнужнијим потребама  

Предузећа. 

 

 

 

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

Редни 
број 

Квалификациона 
структура 

Остварено 
2017. 

План 
2018. 

Остварено 
2018. 

Стаж  
Године 

старости  

(просек) (просек) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 НК 4 4 3 36,16 58,67 

2 ПК           

3 КВ 18 18 18 14,22 46.88 

4 ВКВ  
    5 ССС 6 4 4 30,55 52,50 

6 ВС 1 1 0   

7 ВСС 3 5 5 23,80 49,40 

 
 

Паркиралишта 

 

ЈКП "Паркинг сервис" Чачак  располаже са уличним паркиралиштима на  

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

наплате паркирања организован је путем контролора и касира продајом наплатних карти 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   218 паркинг места 

Укупно  947   
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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 33 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 

 Укупно (1-22)    947  

 

 

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

2018. ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак је издало 201 инвалидну карту које се могу користити на 

територији Републике Србије. 

  Предузеће током 2018. године је ширило наплату на отвореним 

паркиралиштима, на основу Одлуке о јавним паркиралиштима  и то у следећим улицама: 

- Од 01. септембра 2018.године Цара Душана од улице Господар Јованове до улице 

Светог Саве  ( 31  паркинг место) 

- У току 2018.године због изградње Римског трга у улици Господар Јованова (Трг 

Устанка) дошло је до смањења броја паркинг места и разграничења са делом 

паркинга са СГ Чачка (иза трафо станица) 31 паркинг место. 

- У улици Краља Петра I извршено је корективно обележавање под углом од 0 

степени, а до иститута ради бржег протока саобраћаја. Услед тих радова дошло је до 

смањења за 26 паркинг места. 

 ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, је током 2018. 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 и означено бојом зоне паркирања.  
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ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА у 2018. 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 одлуке скупштине јединице локалне самоуправе којом 

се уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као 

и вршење наплате ових услуга;». 

Наведеним законима укинута је могућност да се услуга паркирања плаћа као 

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

цена и приход ЈКП «Паркинг сервис» Чачак. 

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

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

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

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

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

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

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

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

применом од 01. априла 2017.године. 

Ценовник услуга паркирања друмских моторних и прикључних возила по сваком 

започетом сату: 
Врста услуга Величина Износ РСД 

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

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1ц) за паркирање теретних возила и аутобуса    

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

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

 – претплатна карта за регистроване таксисте 1 месец 3.420 

1ђ)-претплатна карта по зонама за 1 месец   

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

-претплатна карта трећа зона  1 месец 1.950 

-преплатна карта за све локације 1 месец 5.530 

-преплатна карта за прву и другу зону 1 месец 4.180 

-преплатна карта за другу и трећу зону 1 месец 2.370 

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

1е) претплатна карта за возила станара   

- преплатна карта прва зона 1месец 1.140 

- преплатна карта друга зона 1 месец 890 

 - преплатна карта трећа зона 1 месец 630 

1ж) претплатна карта закуп паркинг места   

Закуп паркинг места- прва зона 1 месец 11.380 

Закуп паркинг места – друга и трећа зона 1месец 6.015 

1з) дневне таксе    

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

1и) цена на привременим паркиралиштима   

цена на привременом паркиралишту 1 час 25 

Цена на привременом паркиралишту 1 дан 152 

 

Цене уклањања и одношења моторних возила   

Врста  услуга Величина Цена 

Уклањање неправилно паркираног  моторног возила  по 

налогу овлашћеног органа   
  

Уклањање возила до 800 kg. по возилу 3,500 

Уклањање возила до 800 kg са посебних површина по возилу 4,000 

Уклањање возила од 801 kg до 1330 kg. по возилу 4,000 

Уклањање возила од 801 kg до 1330 kg са посебних површина по возилу 5,000 

Уклањање возила од 1331 kg до 1900 kg. по возилу 7,000 

Уклањање возила од 1331 kg до 1900 kg са посебних површина по возилу 9,000 

Уклањање возила од 1901 kg и више по возилу 10,000 

Уклањање возила од 1901 kg и више  са посебних површина по возилу 13,000 

Одношење хаварисаног возила, услуга преноса  до 10 km по возилу 3,640 

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 карта (Доплатна карта)                                    1,200 

 

Цене изнајмљивања бицикли – рента бајк  

Врста  услуга Величина Цена РСД 

Изнајмљивање бицикле – рентирање    по сату 30 

Изнајмљивање бицикле – рентирање               по дану 120 
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ФИЗИЧКИ ОБИМ 
 

 

Прилог:   Табела  броја издатих карти јануар-децембар  2018. године.  

 

  

Услуга по зонама и 
паркиралиштима 

Вредност 

услуге у 
дин. по 

започетом 

сату 

Остварени 
број карти 
за 2017.г. 

Планирани 
број карти 
за 2018.г. 

Остварени 
број карти 
за 2018.г. 

Индекси 
6/5 

Индекси 
6/4 

Индекси 
5/4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Зона   Е   - црвена 65 142.464 146.484 164.735 112,46 115,63 102,82 

2 Зона    I    - жута 50 91.480 72.948 212.767 291,67 232,58 79,74 

3 Зона    I    - жута /пар.са рампом/ 42 594.376 632.880 380.835 60,17 64,07 106,48 

4 Зона   II    - зелена  30 187.171 195.096 246.047 126,12 131,46 104,23 

5 Зона   II    - зелена /пар. такси ст./ 30 87.126 86.532 85.801 99,16 98,48 99,32 

6 Зона  III    - плава 19 122.752 120.396 164.569 136,69 134,07 98,08 

7 Камиони, аутобуси 80 2.492 2.472 2.373 96,00 95,22 99,20 

8 Дневна карта за II и  III   зону  190 6.817 7.068 10.246 144,96 150,30 103,68 

   1.234.678  1.267.373 100,28 102,65 102,36 

 

 

Индекс остварења броја продатих карти  2018. године у односу на број продатих 

карти у 2017. години креће се у границама од 64,07 за прву зону – паркинг са рампом до 

232,58  у првој зони  

Индекс остварења у односу на план у 2018. години је најмањи у првој зони на 

паркинзима са рампом  и износи 60,17,  а највећи је у првој зони са смс наплатом паркирања 

и износи 291,67.  

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

зонама, индекс остварења у 2018.години у односу на 2017. години износи 102,65. 

 

 

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 2018. године извршено је 406 услуга одношења неправилно паркираних 

возила.   

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

возила, сходно потребама предузећа и оснивача.  

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

саобраћајне полиције, комуналне инспекције и комуналне полиције.   

Просек одношења возила по налогу за одношење у 2018. години износи 1,36 возила 

по радном дану (рачунајући 406 уклоњених возила и 298 радних дана у 2018. години).  

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

функционише физичко техничко обезбеђење. 
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ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ 

 

 

Физички обим,  

 Претплатне-месечне карте  

Вредност 
услуге у 

дин. 

Укупно карти 
физички 

обим у 
2017.г.  

Планирани 
физички 

обим у 
2018.г.  

Остварени 
физички 

обим у 
2018.г.  

Индекс 

5/4 

Индекс  

5/3 

1 2 3 4 5 6 7 

-претплатна карта трећа зона возило 
станара 

          
630       381               280 464 165,71 121,78 

-претплатна карта друга зона возило 
станара 

          
890       305 206 437 212,14 143,28 

-претплатна карта прва зона возило станара 

 

          

1140       1104 1.169 1078 92,22 97,64 

-претплатна карта за затворени паркинг код 

«такси станица» 

        

1.380       417 260 514 197,69 123,26 

-претплатна карта трећа зона       1.950       189 181 178 98,34 94,18 

-претплатна карта друга зона    2.110       426 407 473 116,22 111,03 

-претплатна карта за другу и трећу зону 

        

2.845       91 89 137 153,93 150,55 

-претплатна карта прва зона       3.580       1184 1180 1154 97,80 97,47 

-претплатна карта за прву и другу зону 
        

4.180       115 150 122 81,33 106,09 

-претплатна карта за све локације  

        

5.530 
       157 148 167 112,84 106,37 

–претплатне карте регистроване таксисте 3.420 0 0 0 0,00 0 

 

 

  

 Претплатне карте у 2018. години издаване су по захтеву грађана (физичких лица) и 

предузећа (правних лица).   

 

 Физички обим претплатних карти за 2018. годину планиран је према физичком 

обиму претплатних карти из 2017. године. План остварења се креће по приказаним 

индексима од 81,33 претплатна карта за прву и другу зону па до 197,69 претплатна карта за 

затворени паркинг код „такси станице“. Сходно са увођењем нових  улица под систем 

наплате дошло је до повећања месечних претплатних карата за одређене зоне. 

 

 

                                                   УКУПАН ПРИХОД 

 

 

 Највећи део остварених прихода представља ју приходи остварени од услуга 

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

места и прихода од   дневних карата и опомена. 
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Прилог:   Табела  прихода од  наплате услуга паркирања  у  2018. години.  

  Опис 

Остварено 

2017. г. 

Планирано  

2018. г. 

Остварено 

2018.г. 

Индекс         

4/3 

Индекс         

4/2 

  1 2 3 4 5 6 

   ПРИХОДИ        

1 

Приходи од општих 

паркиралишта. 41.620.294 54.529.194 

 

  43.800.022 80,32 105,24 

2 

Приходи од претплатних 

карата 7.452.904 7.870.000 8.265.872 105,03 110,91 

3 

Приходи од закупа паркинг 

места 1.312.626 1.300.000 2.146.992 165,15 163,56 

4 

Приходи од дневних 

карти,опомена 2.610.357 1.900.000 6.619.938 348,42 253,60 

  УКУПНО  52.996.181 65.599.194 60.832.824 92,73 114,79 
 

 

 ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак у 2018. године по Одлуци о јавним паркиралиштима 

(„Сл. лист града Чачка“, бр. 11/2011), и Одлуком о обављању комуналне делатности 

управљања јавним паркиралиштима (Сл. Лист града Чачка бр. 14/2018),  наплаћује услуге за 

коришћење простора за паркирање друмских моторних возила и прикључних возила на 

уређеним и обележеним местима по сваком започетом сату.   

 

 Индекс укупног прихода од наплате услуга паркирања остварено у односу на 

планирано у 2018.години је висок и износи 92,73 а у односу на 2017.годину 114,79.   

 Највећи индекс „остварено у односу на планирано“ је код прихода од дневних карата 

и опомена и износи 348,42 а и знатно је повећан приход од закупа паркинг места и његов 

индекс  износи 165,15.   

 

Индекс претплатних-месечних карти које су планиране на основу остварених у 2018. 

години износи 105,03. 

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

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

бицикли обављало се до краја октобра на пет локација:затворен паркинг код Такси станице, 

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

је приказан број сати изнајмљивања бицикала као и финансијски приход.  

 

-наплате услуге рента а бајка за период 01.07.-31.10.2018.год.  

 Услугс рент а бајк Вред.услуге 

по сату 

Број сати Просечан бр. 

сати месечно 

Финансијски 

приход 

1 2 3 4 5 6 

 Јул-октобар 30 17.098 4.275 427.458 
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ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ  ЗА 2018.  ГОДИНУ 

 

 

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

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

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

као и од услуга обележавања.  Приход је приказан  табеларно.  

 
 

Прилог:   Табела  укупног прихода  у  2018. години.    

  Опис 

Остварено 

2017. г. 

Планирано 

2018. г. 

Остварено 

2018.г. 

Индекс         

4/3 

Индекс         

4/2 

  1 2 3 4 5 6 

   ПРИХОД  (1-9) 56.305.208 69.839.257 64.069.156 91,74 113,79 

1 

Приходи од услуга 

паркирања 52.996.181 65.599.194 60.832.824 92,73 114,79 

2 

Приходи од услуга другом 

правном лицу 

 

100.000  0,00  

3 Приходи од паука 1.722.270 1.870.063 2.377.337 127,13 138,04 

4 Приходи од рента-бајка  200.000 427.458 213,73  

5 

Приходи од премије 

осигурања 

 

100.000  0,00  

6 Приходи од камата 201.626 150.000 170.694 113,80 84,66 

7 Остали приходи  140.022 200.000 8.362 4,18 5,97 

8 

Приходи од обележавања 

саобраћајница 1.159.961 1.300.000 195.706 15,05 16,87 

9. Варедни приходи 85.148 320.000 56.775 17,74 66,68 

       

 

На основу остварених резултата и процене за период јануар-децембар 2018. године, 

извршена је процена остварења плана прихода за 2018. годину, која показује следеће: 

 Индекс прихода од услуга паркирања у 2018. години у односу на план износи  92,73 

а индекс остварених прихода у 2018.години у односу на остварене приходе у 2017. 

години износи 114,79. 

 

 Предузеће је у 2018.години пословало позитивно користећи своје расположиве 

ресурсе и оптимално је користило своја паркиралишта.  

У 2018. години није било директних субвенција, донација, нити било које помоћи 

предузећу.  
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ОСТВАРЕНИ  РАСХОД ЗА  2018. ГОДИНУ 

   
Укупни трошкови и расходи ЈКП “Паркинг сервиса“ Чачак за 2018. годину   

Опис 
Остварено               

2017 г.  
Планирано    
2018. год. 

Остварено 
2018.г. 

Индекс       
4/3 

Индекс       
4/2 

Индекс       
3/2 

1 2 3 4 5 6 7 

 УКУПАН ПРИХОД 56.305.208  69.839.257,00  64.069.156 91,74 113,79 124,04 

 УКУПНИ РАСХОДИ 50.498.934 
       

60.886.885,00  56.754.501 93,21 112,39 120,57 
Бруто зараде и остали лични 

расходи 28.328.584 

       

31.084.885,00  30.209.387 97,18 106,64 109,73 

Бруто зараде  21.727.204 22.576.156,00 22.136.187 98,05 101,88 103,91 

Доприноси на терет послодавца 3.889.170 4.041.133,00 3.962.381 98,05 101,88 103,91 
Уговори привремени и 
повремени посл.  0 

 
    

Трошкови накнада члановима 

НО  607.595 
607.596,00 

607.595 100,00 100,00 100,00 

Трошкови превоза 1.025.745 1.200.000,00 1.020.962 85,08 99,53 116,99 

Отпремнина 

 

700.000,00 741.466 105,92     

Трошкови дневница 92.456 100.000,00 61.150 61,15 66,14 108,16 

Трошкови смештаја и тр.с.пут 3.723 25.000,00 7.468 29,87 200,59 671,50 
Солидарна помоћ и друга 
давања 982.691 

         

1.835.000,00  1.672.178 91,13 170,16 186,73 

Трошкови материјала 1.660.771 1.815.000,00 1.625.505 89,56 97,88 109,29 

Канцеларијски материјал - карте 931.730 980.000,00 975.711 99,56 104,72 105,18 
Утрошак материјал за рад, 
сигнализ. и др. 729.041 

835.000,00 
649.794 77,82 89,13 114,53 

Трошкови горива и енергије 1.032.314 1.680.000,00 1.011.532 60,21 97,99 162,74 

Трошкови електри.енергије 458.947 580.000,00 268.940 46,37 58,60 126,38 

Трошкови грејања  88.526 100.000,00 74.176 74,18 83,79 112,96 

Гориво 484.841 1.000.000,00 668.416 66,84 137,86 206,25 

Трошкови производних услуга 3.849.630 5.137.000,00 3.912.439 76,16 101,63 133,44 

ПТТ трошкови 1.114.188 1.320.000,00 927.542 70,27 83,25 118,47 

Трошкови интернета 71.313 120.000,00 109.029 90,86 152,89 168,27 

ХТЗ ОПРЕМА 497.570 497.000,00 494.670 99,53 99,42 99,89 
Одржавање опреме, 

паркиралишта, депоа 1.271.462 
2.480.000,00 

1.885.391 76,02 148,29 195,05 

Трошкови рекламе 258.147 340.000,00 284.508 83,68 110,21 131,71 

Трошак регистрације возила 29.070 100.000,00 42.444 42,44 146,01 344,00 
Остали трошкови производних 

услуга 163.530 
280.000,00 

168.855 60,31 103,26 171,22 
Трошак измештања кућице 444.350      

Амортизација 2.625.966 2.500.000,00 3.549.088 141,96 135,15 95,20 

Нематеријални трошкови 11.789.972 17.710.000,00 14.573.399 82,29 123,61 150,21 

Стручна литература 134.427 200.000,00 131.627 65,81 97,92 148,78 

Уговори-Омладинска задруга 5.137.382 7.225.000,00 5.651.374 78,22 110,00 140,64 
Стручно усавршавање и 

семинари 427.500 
540.000,00 

535.631 99,19 125,29 126,32 

Трошкови осигурања 328.225 400.000,00 277.152 69,29 84,44 121,87 

Чланарина 63.600 120.000,00 69.240 57,70 108,87 188,68 

Трошкови платног промета 120.513 150.000,00 101.746 67,83 84,43 124,47 

Трошак репрезентације 120.914 125.000,00 125.076 100,06 103,44 103,38 
Остали нематеријални 
трошкови  3.706.586 

7.030.000,00 
5.999.832 85,35 161,87 189,66 

Трошкови смањења зарада  1.750.825 1.920.000,00 1.681.721 87,59 96,05 109,66 
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Финансијски расходи 464.396 510.000,00 336.595 66,00 72,48 109,82 

Остали расходи  264.939 450.000,00 375.131 83,36 141,59 169,85 
Издатци за хумани спорт и 

здрав. нам.идр 50.000 
50.000,00 

 0,00 0,00 100,00 

Остали непоменути расходи 214.939 400.000,00 375.131 93,78 174,53 186,10 
Расходи  по основу расх.опреме 

и отписа потраживања 482.364 
 

1.161.425   240,78   
 

 

УКУПАН ПРИХОД 56.305.208  69.839.257,00  64.069.156 91,74 113,79 124,04 

 УКУПНИ РАСХОДИ 50.498.934 
       

60.886.885,00  56.754.501 93,21 112,39 120,57 

 УКУПНА  ДОБИТ  5.806.274 8.952.372 7.314.655 81,71 125,98 154,18 
 

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак је пословну 2018. годину завршио позитивно са  

бруто добити од 7.314.655 динара. , 

 

При остварењу расхода ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак у 2018. години водило је рачуна 

о стабилности пословања  и  задовољавању  општих  потреба.  

 

Предузеће је током 2018. године успело да смањи  део трошкова у односу на 

планиране трошкове из Програма пословања за 2018. годину.  

  Индекс расхода у  2018. години је 93,21 остварено у односу на планирано.   Ниво 

бруто зарада и остали лични расходи током 2018. године у односу на Програм пословања за 

2018. годину је мањи, односно индекс остварења у односу на планирано је 97,18 у 2018. 

години.   

 Трошкови накнада члановима Надзорног одбора су остварени индексом од 100,00 у 

односу на планирано у 2018. 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 89,56. У току 2018.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 

89,56.  

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 60,21. 

Трошкови производних услуга у 2018. години су имали индекс остварења од 76,16 и 

обухватају: 

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

комуникације одржавања налога за рад СМС наплатe) 
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- 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 и  репрезентације. 

 

Остали нематеријални трошкови у 2018. години ће у односу  на план за 2018.годину имају 

индекс остварења од 82,29 и обухватају трошкове накнаде провајдерима и мобилним 

оператерима (СМС наплата паркирања /мтс, вип, теленор.../), административних такси, 

трошкова са другим правним лицима, судских такси, таксе за јавни медијски сервис, 

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

трошкови ревизорских услуга, трошкови услуга очитавања тахографа, трошкови физичко-

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

трошкове адвокатских услуга и других нематеријалних трошкова. 

 

Током 2018. 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 и поставио два информативна дисплеја на локацијама  кружних токова  код „Цара 

Лазара“ и „Медицине рада“, који приказују број слободних паркинг места на затвореном 

паркингу Скадарска улица. 

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

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

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

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

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

Цара Душана додате су табле обавештења.  

Обележена су и бесплатна паркинг места за лица са инвалидитетом на 

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

дозвољено паркирање ове категорије корисника. 

У 2018. години ЈКП Паркинг сервис Чачак је купило од Удружења Паркиралишта 

Србије инвалидске карте за паркирање на територији целе Србије и исте је бесплатно 

доделио инвалидним лицима.  

Предузеће је током летњег периода извршило обуку радника за обележавање 

хоризонталне сигнализације. А затим је извршено обележавање градских  саобраћајница, 

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

обележавања и трећим лицима. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

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

2018. годину .  

 Одржавање  средстава рада и одржавање паркиралишта  вршено је по Програму 

пословања за 2018. годину. Аутоматска наплата и контрола паркирања са видео надзором и 

очитавањем регистарских таблица на затвореним паркиралиштима,  је у току 2018.године 

усавршена и  одржавана су складу са програмом рада.  

 Предузеће је пословну 2018. годину завршило са позитивним финансијским 

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

Биланс стања ).   

           Позитивни  резултат предузећа је последица повећаног броја корисника на уличним и 

затвореним паркиралиштима, као и рационалног управљања ресурсима предузећа. 

           У 2019. години може се очекивати даљи раст прихода, пошто се број корисника 

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

односно 50% усмерити у нове инвестиције, првенствено за улагање у изградњу нових и 

одржавање постојећих паркинг места и решавање проблема редовног пословања а других  

50% уплатити у буџет града Чачка. 

 

  

                                                                                       ЈКП '' Паркинг сервис'' Чачак   

                                                                                                           директор 

                                                                                                     Зоран Благојевић 

 

                                                                                              _________________________ 
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ЈКП „Паркинг серви“ 

Број:  292 - 4 
26.март  2019.године 

Ч   а   ч   а   к 

 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 

ЈКП „ ПАРКИНГ  СЕРВИС “ ЧАЧАК 

 

за  2018.годину 

 
 

У току  2018.године Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак 

радио је у саставу, и то: 
 

 

Представници оснивача 

 

- Ћурчић Владимир, председник одбора 

- Бојовић  Бранко, члан одбора 
 

Представник  запослених 

 

- Савић  Стојан, 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   седница. 

 

Седнице су одржане: 

 

- 31.01. 2018.године 

- 29.03.2018.године 

- 30.04. 2018.године 

- 30.05. 2018.године 

- 31.07. 2018.године 

- 19.10. 2018.године 

- 31.11. 2018.године 

 

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

ЈКП „Паркинг сервис“  Чачак у 2018.години и донете су потребне одлуке и закључци. 
 

Разматрана питања на седницама Надзорног  одбора: 

 
 

 

1. Усвајање записника са прве  седнице Надзорног одбора ЈКП „ Паркинг сервис“ Чачак (сазив  
    2017.)  бр. 1274 одржане дана  25.12.2017.године. 
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2. Разматрање Извештаја о вршеном редовном годишњем попису средстава и извора средстава у 
    ЈКП „Паркинг сервис“Чачак са стањен на дан 31.12.2017.године. 

3. Разматрање Извештаја о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 01.10.- 

    31.12.2018.године (четврти квартал). 
4. Разно.  

5. Усвајање записника са прве  седнице Надзорног одбора ЈКП „ Паркинг сервис“ Чачак (сазив   

    2017.)  бр. 1081 одржане дана  31.01.2018.године. 

6. Разматрање Извештаја о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за пословну 2017.годину. 
7. Разматрање извештаја Извештаја независног ревизора о финансијским извештајима за  

    2017.годину ЈКП „Паркинг сервис“ Чаачак. 

8. Разматрање захтева за доделу помоћи 
9. Разно.  

10. Усвајање записника са друге  седнице Надзорног одбора ЈКП „ Паркинг сервис“ Чачак (сазив 

2017.)  бр. 303 одржане дана  29.03.2018.године. 

11. Разматрање Извештаја о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 01.01. – 
31.03.2018.годин /први квартал/. 

12. Разно.  

13. Усвајање записника са треће  седнице Надзорног одбора ЈКП „ Паркинг сервис“ Чачак (сазив 
2017.)  бр. 414  одржане дана  30.05.2018.године. 

14. Доношење одлуке о додели једнократне новчане помоћи запосленом Бранилаву Перину за 

случај елементарне непогоде – пожара.  
15. Разматрање извештаја директора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак о пословима на изградњи 

градске гараже у Чачку. 

16. Разно.  

17. Усвајање записника са чртврте  седнице Надзорног одбора ЈКП „ Паркинг сервис“ Чачак 
(сазив 2017.)  бр. 511 одржане дана  30.05.2018.године. 

18. Разматрање Извештаја о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 01.04. – 

31.07.2018.годин /други  квартал/. 
19. Доношење одлуке о рефундацији износа од 13.356,00 динара Компанији Дунав осигурање на 

име исплате штете на моторном возилу ČA 064 – VE. 

20. Разно.  
21. Усвајање записника са пете седнице Надзорног одбора ЈКП „ Паркинг сервис“ Чачак (сазив 

2017.)  бр. 707 одржане дана  31.07.2018.године. 

22. Разматрање Извештаја о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 01.07. – 

30.09.2018.годин /трећи  квартал/. 
23. Доношење одлуке о изменама и допунама Плана јавних набавки за 2018.годину. 

24. Разматрање потребе закључивања уговора о пословно-техничкој сарадњи са ЈП „Градац“ 

Чачак.  
25. Разматрање могућности уступања потраживања у циљу успешне наплате издатих посебних 

дневних паркинг карти. 

26. Разно.  

27. Усвајање записника са шесте седнице Надзорног одбора ЈКП „ Паркинг сервис“ Чачак (сазив 
2017.)  бр. 978 одржане дана  19.10.2018.године. 

28. Разматрање Предлога Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2019.годину. 

29. Доношење Ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2019.годину. 
30. Разматрање предлога уговора о цесији /уступање потраживања у циљу наплате посебних 

дневних паркинг карти/. 

31. 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. 
 






