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1.  МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 

Мисија   

Јавно комунално Предузеће  „Паркинг сервис“ Обреновац  ( у даљем тексту: 

,,Предузеће“)  је основано 05. маја  2006.  године,  Одлуком Скупштине општине 

Oбреновац. Предузеће је уписано у регистар Агенције за привредне регистре по 

Решењу број БД 131989/2006 од 21.08.2006. године са седиштем у Обреновцу,  адреса: 

Краља Александра Првог, број 10 Ц. Решењем Агенције за привредне регистре БД 

91009/2014 од 31.10.2014. је промењена адреса седишта у Милоша Обреновића 135 а, 

Обреновац, јер су нам просторије на предходној адреси уништене услед поплаве у 

мају 2014. године. 

Основна делатност предузећа је  5221 – услужне  делатности  у копненом саобраћају 

 

 Делатност Предузећа је : 

- Одржавање, коришћење и управљање јавним просторима намењеним за   

  паркирање моторних возила  (јавна паркиралишта и јавне гараже) и други 

  послови везани за паркиралишта за моторна возила;  

- Наплата накнаде за коришћење паркинг простора; 

- Уклањање – одношење и чување непрописно паркираних возила која ометају  

   пешачки и колски саобраћај и оштећују јавне површине 

- Уклањање возила затечених на јавним зеленим површинама; 

- Унапређење и развој мирујућег друмског саобраћаја на територији градске општине 

   Обреновац; 

-  Пружање услуга шлеп службе; 

-  Остале услуге у друмском саобраћају, као што су пратеће активности везане за  

   паркиралишта и гараже, паркиралишта за бицикле и друге послове који се односе на  

   рад  јавних паркиралишта и јавних гаража.  

 

    Мисија предузећа је пре свега висок квалитет комуналне услуге, а у циљу 

задовољства грађана због чијег добра се и предузимају активности, као и оснивача 

због успешности реализације постављених пословних задатака . У том смислу своју 

улогу има правовремено информисање грађана о пословним намерама и презентовање 

жељених циљева, а све у постизању пуне сарадње грађана и јавности. Важан сегмент у 

остваривању наведеног је добра и редовна сарадња са медијима који делују на 

територији ГО Обреновац. Та сарадња служи и за елиминацију предрасуда које се 

нужно стварају у областима јавне потрошње средстава и отклањању сумњи у 

законитост и целисходност деловања Предузећа на реализацији Програма пословања. 

Активности које ће се спроводити током 2015. године су путем средстава јавног 

информисања, web презентација и спровођења пропагандних активности. Суштина 

ових активности има едукативан карактер, али има и за циљ стварање квалитетнијих и 

бржих канала за дистрибуцију информација и успостављање повратне спреге, односно 

одговором из амбијента на који је усмерена активност Предузећа. 

 

Визија 

           Предузеће тренутно врши контролу и наплату паркирања на  укупно 1.151 

паркинг местo, од чега је у првој зони 216 паркинг места,  у другој зони 790 паркинг 

места. Посебан паркинг простор са наплатном рампом  у улици Вука Караџића,  

„ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА“ има 109 паркинг места. У овај број су урачуната паркинг места 



намењена лицима са инвалидитетом којих на различитим локацијама у граду има 

укупно  36 места. Једна од делатности је и уклањање непрописно паркираних, односно 

заустављених возила уређајима за спречавање одвожења непрописно остављених 

возила са површине јавне намене. Укупан број запослених тренутно је 44 радника. У 

периоду док Предузеће није обављало своју делатност сви запослени су били радно 

ангажовани на различитим задацима санације штете од поплаве и били на располагању 

грађанима 24 сата дневно. 

   План пословања за текућу 2014. годину нисмо били у ситуацији да реализујемо у 

потпуности због свеукупне кризне ситуације, тако да смо све пројекте одложили док 

се поново не стекну услови. Предузеће смо подигли из почетка и то је постао 

приоритет да би се у што краћем року сви ресурси ставили у погон и кренуло са 

обављањем делатност. 

   Имајући у виду  наведену реалност, намеће се као неопходност да Предузеће у 

наредном дугорочном периоду започне  реализацију нових активности  да би 

надокнадили претрпљену штету. 

    Поглед на визију и циљеве система треба да омогући ефикасно идентификовање 

пословних могућности Предузећа  ради одабира правог модела који ће бити примењен 

како би се побољшао и унапредио сам сервис. 

 

Циљеви 

    Предузеће остварује приходе пружањем услуга правним и физичким лицима                                  

(наплата паркирања), готовинским и безготовинским путем, наплатом издатих 

посебних карти, наплатом услуге уклањања возила по налогу надлежних органа 

специјалном дизалицом ,,Паук“, субвенцијом ГО Обреновац,  као и из других извора у 

складу са законом. Циљ нам је да делатност проширимо и унапредимо колико год је то 

могуће, а у законским оквирима која иначе уређују пословање предузећа: 

а) Прописи Републике Србије:  

   Закон о јавним предузећима , Закон о комуналним делатностима, Закон о раду, Закон 

о јавним набавкама, Закон о рачуноводству и ревизији, Закон о пореском поступку и 

пореској администрацији, Закон о јавним путевима, Закон о безбедности саобраћаја на 

путевима. 

б) Прописи и акта града Београда:  
   Статут града Београда.  

в) Акта ГО Обреновац:  

   Статут ГО Обреновац, Одлука о оснивању јавног комуналног предузећа                   

,,Паркинг сервис Обреновац“,  Одлука о јавним паркиралиштима.  

г) Акта ЈКП „Паркинг сервис „ Обреновац:  
   Статут Јавног предузећа, Правилник о раду,  Правилник о организацији и 

систематизацији послова, Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о 

уклањању непрописно паркираних односно заустављених возила и условима за 

постављање уређаја за спречавање одвожења непрописно остављених возила са 

површине јавне намене, деблокирање и уклањање блокираних возила, Правилник о 

организацији рачуноводства и рачуноводственим политикама, Одлука о висини 

накнада за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на 

територији градске општине Обреновац, Одлука о ценовнику услуга за пренос возила 

специјалном дизалицом ,,ПАУК“. 



   Поред наведених прописа Предузеће примењује и сва Акта донета на основу горе 

наведених прописа, што подразумева и све уговоре о раду, уговоре о закупу, уговоре о 

јавним набавкама и друго у складу са Законском регулативом.   

    Циљ нашег Предузећа је обезбедити што лакше функционисање саобраћаја у граду 

уређењем нових паркинг простора. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА 

  Запослени  у ЈКП ,,Паркинг сервис“ Обреновац су основни ресурс Предузећа.                   

Укупан број запослених по плану за 2015. годину је непромењен и остаје  46 радника.  

Број тренутно запослених, укључујући и директора је 44.                                         

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова, радна места су 

распоређена према структури као у табелама у прилогу и то: 

Предузеће је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља преко 

организационих јединица – сектора:  

1. Надзорни одбор,  као орган надзора 

- Рајко Ђокић, председник 

- Славица Милосављевић, члан 

- Владимир Живковић, члан из реда запослених у Предузећу 

    2.  Управа предузећа  - Славиша Перовић, директор 

    3.  Сектор општих и правних послова - Славиша Перовић, директор 

    4.  Сектор економско финансијских послова - Славиша Перовић, директор 

    5.  Сектор техничких послова, Славиша Перовић, директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА    

ДИРЕКТОР 

СЕКТОР ЕКОНОМСКО 

ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА 

СЕКТОР ОПШТИХ И 

ПРАВНИХ ПОСЛОВА 

СЕКТОР ТЕХНИЧКИХ 

ПОСЛОВА 



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

3.1. Процењени физички обим активности у 2015. године 

 

 

 
 

   У системе подршке паркинг сервиса спада неколико засебних подсистема који 

међусобно комуницирају помоћу одговарајућих интерфејса: 

- База података: централизована база података о вођењу пословања 

- Слање обавештења: обавештавамо корисника о истеку времена 

- Обрада жалби: складиштење, завођење и провера информација о жалби 

- ПДА: комуникација са радником на терену се обавља ПДА уређајем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину и текстуално образложење 

позиција 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

табеларни приказ степена реализације ПРИХОДА до 31.10.2014. године

Редн

и број 

број 

рачуна ВРСТА

ПЛАНА 

2014

Реализовано до  

31.10.2014. %   СТЕПЕНА РЕАЛ.

1 6120

Приход од наплате

паркинг места (благајна 1 и 2) 10.000.000 4.883.260 49

2 6121

Приход од наплате

паркинг места (дистрибутери и sms) 12.000.000 6.971.033 58

3 6122

Приход од наплате 

паркинг места правним лицима 5.500.000 4.013.255 73

4 6123 Приход од подизања возила пауком 7.000.000 3.251.459 46

5 6124-6126 Приход од наплате посебних карти 5.500.000 3.057.942 56

6 6125

Остале наплате паркинг зелена 

пијаца 9.000.000 6.135.033 68

7 6129 Приход од деблокаде точкова 550.000 7.500 1
Укупно остварени приходи са ПДВ 

20 % 49.550.000 28.319.482 57

Обрачунат ПДВ 20 % 8.258.499 4.719.914 57

8 6799 Наплата судским путем 4.500.000 1.706.975 38

9 66-67 Остали приходи 3.250.000 1.768.021 54

Укупно остварени сопствени 

приходи            (1-9) 57.300.000 31.794.478 55

10 6401

Субвенција оснивача + оснивачки 

капитал 22.500.000 15.700.000 70

Укупно приходи од субвенција 

оснивача 22.500.000 15.700.000 70

УКУПНИ ПРИХОДИ        ( 1 - 10 ) 79.800.000 47.494.478 60



табеларни приказ степена реализације ТРОШКОВА  до 31.10.2014. године 

 

Редни 

број 

п
о
зи

ц
и

ја
 

ВРСТА ТРОШКА План 2014 
Реализовано 

до  31.10.2014. % СТЕПЕНА РЕАЛ. 

A   

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И 

ОПРЕМЕ  (511+512+513) 10.239.000 3.031.867 30 

A1 023 

НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ - 

ОСНОВНО СРЕДСТВО  2.860.000 1.287.606 45 

A2 511 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА   3.050.000 523.496 17 

  5110 

Трошкови основног материјала и 

опреме за израду учинка 1.700.000 190.746 11 

  5111 

Трошкови помоћног материјала за 

израду учинка - режијски трошкови 1.350.000 332.750 25 

Б 512 

ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ 

МАТЕРИЈАЛА - РЕЖИЈСКОГ  1.949.000 296.561 15 

  5120 

Трошкови материјала за текуће и 

инвестиционо одржавање основних 

средстава  850.000 243.923 29 

  5121 

Трошкови резервних делова за текуће и 

инвестиционо одржавање некретнина и 

опреме 700.000 52.638 8 

  5122 Трошкови ХТЗ опреме 399.000   0 

В 513 

ТРОШКОВИ ГОРИВА И 

ЕНЕРГИЈЕ 2.380.000 924.204 39 

  5130 Трошкови нафтних деривата  2.300.000 916.378 40 

  5133 Трошкови електричне енергије 80.000 7.826 10 

2 52 

ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА, 

НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ 

ЛИЧНИ РАСХОДИ   43.802.440 32.333.353 74 

А 5200 

БРУТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ 33.000.000 25.142.998 76 

Б 5211 

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И 

ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И 

НАКНАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 6.567.000 4.498.246 68 

В 5220 

ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО 

УГОВОРУ О ДЕЛУ 100.000 0 0 

Г 523 

ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО 

АУТОРСКИМ УГОВОРИМА 0 0 0 

Д 524 

ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО 

УГОВОРИМА О ПРИВРЕМЕНИМ И 

ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА 0 0 0 

Ђ 525 

ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ФИЗИЧКИМ 

ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ 

УСЛУГА  0 0 0 

Е 5260 

ТРОШКОВИ НАКНАДЕ 

ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 1.250.000 1.032.096 83 



Ж 529 

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 2.885.440 1.660.013 58 

  5290 

Накнада трошкова запосленима за 

превоз на посао и са посла 2.400.000 1.529.879 64 

  5291 

Накнада трошкова запосленима за 

службено путовање - дневнице 0   0 

  5292 

Накнада трошкова запосленима за 

превоз на службеном путу 55.440 6.500 12 

  5293 

Накнада трошкова запосленима за 

смештај на службеном путу 0 0 0 

  5295 

Накнада осталих трошкова 

запосленима на службеном путовању  80.000   0 

  5296 

Остала давања запосленом која се не 

сматрају зарадом  (поводом 8. марта, 

Нове године и давања пакетића деци 

запослених на Нову годину и Божић) 150.000 58.634 39 

  5297 

Награде, солидарне помоћи и друга 

давања запосленима (на име поклона, 

стипендије или кредита ученицима или 

студентима) 0 0 0 

  5298 

Солидарна помоћ запосленима и 

породици у случају теже или дуже 

болести, за ублажавање елементарних 

непогода и других ванредних догађаја 200.000 65.000 33 

3 53 

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ 

УСЛУГА 5.949.560 3.345.405 56 

А 530 

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ 

УСЛУГА 5.399.560 3.071.211 57 

  5300 

Трошкови производних услуга  у 

вршењу услуга које се сматрају 

учинцима  1.000.000 837.040 84 

  5310 Трошкови транспортних услуга 650.000 551.683 85 

  5315 Трошкови птт услуга 580.000 309.386 53 

  5320 

Трошкови за услуге на текућем 

одржавању основних средстава 450.000 323.038 72 

  5321 

Трошкови услуга на инвестиционом 

одржавању основних средстава 610.000 116.470 19 

  5330 

Трошкови депоа са одлагање 

подигнутих возила 0 0 0 

  5334 

Трошкови закупа опреме других 

правних лица 320.000 77.760 24 

  5339 

Трошкови осталих закупнина од 

правних и физичких лица 805.000 266.099 33 

  5350 

Трошкови огласа у новинама, 

часописима, на радију, телевизији и 

другим медијима 700.000 305.175 44 

  5351 Трошкови за проспекте и плакате 0 0 0 



  5352 

Трошкови улагања у предмете на 

којима се налазе пропагандне поруке, а 

које се деле бесплатно ДОНАЦИЈЕ 214.560 214.560 100 

  5353 

Трошкови постављања и одржавања 

рекламних паноа на јавним местима 0 0 0 

  5354 

Трошкови спонзорства културних, 

уметничких, спортских и сличних 

манифестација преко којих се пружају 

пропагандне поруке 70.000 70.000 100 

Б 536 ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА  0 0 0 

  5360 

чије су активности усмерене ка 

стицању новог знања 0 0 0 

  5361 

истраживања алтернативе за уређаје, 

системе или услуге 0 0 0 

В 538 ТРОШКОВИ РАЗВОЈА 0 0 0 

  5380 

Трошкови пројектовања израде и 

тестирања одабраног алтернативног 

решења за нове или побољшане 

уређаје, процесе, системе или услуге 0 0 0 

Г 539 

ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ 

ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 550.000 274.194 50 

  5392 Трошкови комуналних услуга 0 0 0 

  5393 Трошкови за услуге заштите на раду 350.000 146.668 42 

  5399 Трошкови осталих производних услуга 200.000 127.526 64 

4 54 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1.890.000 542.262 29 

  540 Трошкови амортизације 1.890.000 542.262 29 

5 55 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 15.169.000 7.374.910 49 

А 550 

ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ 

УСЛУГА 1.226.000 556.564 45 

  5500 

Трошкови ревизије финасијских 

извештаја или пословања 50.000 33.504 67 

  5501 Трошкови адвокатских услуга 360.000 120.000 33 

  5502 Трошкови књиговодствених услгуа 396.000 330.000 83 

  5503 Трошкови здравствених услуга 80.000 35.875 45 

  5504 

Трошкови услуга осталих друштвених 

делатности 30.000 0 0 

  5505 Трошкови стручног образовања  50.000 0 0 

  5506 

Услуге у вези са стручним 

образовањем (семинари, курсеви, 

обука) 50.000 0 0 

  5507 

Услуге за измене које се врше на 

постојећим програмима за рачунаре 40.000 12.185 30 

  5508 Услуге чишћења просторија 120.000   0 

  5509 Остале непроизводне услуге 50.000 25.000 50 

Б 551 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 450.000 300.844 67 

  5510 

Трошкови репрезентације у 

сопственим пословним просторијама 200.000 123.788 62 

  5511 Трошкови угоститељских услуга 100.000 78.220 78 



  5512 

Трошкови по основу угоститељских 

услуга приликом јубиларних прослава 40.000 22.776 57 

  5513 Трошкови за пoклоне  60.000 33.084 55 

  5519 Остали трошкови репрезентације 50.000 42.976 86 

В 552 

ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА 

ОСИГУРАЊА 250.000 208.458 83 

  5520 

Трошкови осигурања некретнина, 

опреме и запослених  250.000 208.458 83 

  5521 

Премије осигурања запослених од 

последица несрећних случајева и 

премија по основу животног осигурања 

запослених 0 0 0 

Г 553 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 200.000 101.340 51 

  5530 Трошкови платног промета у земљи  200.000 101.340 51 

  5539 Трошкови за банкарске услуге 0 0 0 

Д 554 ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА  60.000 15.000 25 

  5540 Чланарина привредним коморама 0 0 0 

  5541 

Чланарина пословним удружењима - 

Удружење паркиралишта Србије 60.000 15.000 25 

Ђ 555 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА                    12.676.667 6.090.538 48 

  5550 Порез на имовину 0 0 0 

  5551 Порез на поклон 150.000 0 0 

  5552 

Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта 1.200.000 588.000 49 

  5553 

Порез на употребу, држање и ношење 

добара - возила  60.000 0 0 

  5557 Комунална такса на фирму 50.000 12.000 24 

  5559 

Остали порези који терете трошкове - 

обрачунат Порез на додату вредност 11.216.667 5.490.538 49 

Е 559 

ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ 

ТРОШКОВИ 306.333 102.166 33 

  5590 

Трошкови огласа у штампи и другим 

медијима осим за рекламу и 

пропаганду 50.000 0 0 

  5591 

Таксе - административне, судске, 

регистрационе, локалне и друге 100.000 59.000 59 

  5592 

Судски трошкови и трошкови 

вештачења 100.000 40.000 40 

  5595 

Трошкови претплате на часописе и 

стручне  публикације 50.000 0 0 

  5599 Остали нематеријални трошкови  6.333 3.166 50 

6 56 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 450.000 342.892 76 

А 562 РАСХОДИ КАМАТА 450.000 342.892 76 

  5620 по кредитима у земљи 0 0 0 

  5621 

по другим финасијским пласманима и 

обавезама 10.000 985 10 

  5622 по финасијском лизингу 500.000 340.187 68 

  5627 

за неблаговремено плаћене јавне 

приходе  40.000 1.720 4 



Б 563 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 0 0 0 

В 564 

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ВАЛУТНЕ 

КЛАУЗУЛЕ 0 0 0 

Г 569 

ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

у вези са одобрењем кредита 0 0 0 

7 57 ОСТАЛИ РАСХОДИ 2.300.000 801.191 35 

А 574 МАЊКОВИ  0 0 0 

  5740 

који се утврде по основу редовних и 

ванредних пописа 0 0 0 

Б 576 

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНОГ 

ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА 0 0 0 

  5760 

принудним поравнањем, по судксој 

пресуди и на основу документације о 

ненаплативости 0 0 0 

В 577 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАЛИХА  0 0 0 

Г 579 

ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ 

РАСХОДИ 2.300.000 801.191 35 

  5790 Трошкови спорова - судски извршитељ 1.850.000 457.471 25 

  5791 

Казне за привредне преступе и 

прекршаје 0 0 0 

  5792 Накнаде штете трећим лицима 100.000 36.000 36 

  5793 

Издаци за спортске, хуманитарне, 

културне, верске, образовне, верске 

намене и заштиту животне средине 0 0 0 

  5799 

Трошкови финасирања зарада 

инвалида 350.000 307.720 88 

8 5 

УКУПНИ РАСХОДИ 

(51+52+53+54+55+56+57) 79.800.000 47.771.880 60 

 

 
 

    Финасијском анализом  пословања Предузећа до 31.10.2014. године, добили су се 

подаци који не могу бити дефинитивни и потпуно тачни, јер нам је документација која 

је неопходна за прецизну процену пословања потпуно уништена и анализу смо радили 

на основу неких података који су игром случаја сачувани у електронској форми. Али 

сигурно је да смо дали све од себе да се сналазимо на разне начине да би могли да вам 

предочимо што приближнију ситуацију реализације . Тако смо дошли до износа   

прихода  који су око 47.494.478 динара (60%) . Од тога је од субвенције оснивача 

15.700.000  (70%).  Укупно остварени сопствени приходи су 31.794.478 динара (60%) .   

Структура прихода је приказана у табели према изворима средстава  и приказује 

реализацију прихода  до  31.10. текуће године у процентима, односно реализацију у 

односу на План 2014.                                                                                              

   Трошкови пословања су реализовани у износу око 47.771.880 динара (60 %)  по 

подацима до којих смо дошли  до 31.10.2014. Структура расхода је приказана у табели 

према економским класификацијама,  у динарској вредности као и у процентима 

реализације у односу на План 2014.        

                                                                                  

 



 

 

 

 

                    

 

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ 

    Пословодство Предузећа планира да и у  2015. години  интезивно ради на 

превазилажењу и уклањању фактора који су били препрека да резултати пословања 

постигнутих у 2014. години буду још бољи.  Сматрамо  да је ,,Паркинг сервис“ 

Обреновац  на одличном путу ка стварном напретку и да ће инвестициона улагања, 

временом довести до потпуног упошљавања капацитета којим предузеће располаже. 

Неопходно је и даље водити рачуна о контроли трошкова и њиховом свођењу на 

најнижу могућу меру, а у складу са новим законским мерама. У смислу остварења 

плана прихода најзначајније је да се проблем добијања података о власницима возила 

за која постоје издате посебне карте поново реши. То би у великој мери помогло да  

Предузеће и у наредном периоду иде у правцу наплате потраживања свим 

расположивим законским средствима у циљу остваривања редовније наплате и 

остваривања циљева пословања. 

   Анализа свих показатеља и околности које прате пословање Предузећа током 

претеклог периода ове године, показује да ће као крајњи резултат бити                            

позитивно пословање Предузећа.                                                                                                

Предузеће не располаже некретнинама у свом власништву.  

Поседује софтверску апликацију  SMS4 Parking  коју је креирало Предузеће                         

,,PSC“ (Pakom Solution Centre) из Београда, као сложен скуп различитих                           

подсистема,  чија финансијска – неотписана вредност на почетку 2014. године                                          

износи  1.281.679  динара.     

Неотписана вредност опреме којом располаже  је  6.531.977,00  динара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5.  ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

табеларни приказ плана ПРИХОДА за  2015.годину 

 
Редни 

број  

број 

рачуна ВРСТА ПЛАН 2015 

1 6120 

Приход од наплате 

паркинг места (благајна 1 и 2) 10,000,000 

2 6121 

Приход од наплате 

паркинг места (дистрибутери и 

sms) 15,000,000 

3 6122 

Приход од наплате  

паркинг места правним лицима 7,000,000 

4 6123 

Приход од подизања возила 

пауком 9,000,000 

5 6124-6126 

Приход од наплате посебних 

карти 8,000,000 

6 6125 

Остале наплате паркинг зелена 

пијаца 17,000,000 

7 6129 Приход од деблокаде точкова  500,000 

    

Укупно остварени приходи са 

ПДВ 20 %  66,500,000 

    Обрачунат ПДВ 20 %  11,083,555 

8 6799 Наплата судским путем 4,500,000 

9 66-67 Остали приходи 500,000 

    

Укупно остварени сопствени 

приходи            (1-9) 71,500,000 

10 6401 Субвенција оснивача 0 

    

Укупно приходи од субвенција 

оснивача  0 

    

УКУПНИ ПРИХОДИ        ( 1 - 

10 ) 71,500,000 

 

 

 

 

    Финасијским планом за 2015. годину планирани су приходи  у износу од 71.500.000 

динара. Субвенције Оснивача у овом моменту није планирана .Структура прихода је 

приказана у табелама у прилогу .  

 



табеларни приказ плана ТРОШКОВА за  2015. годину 

 
Редни 

број п
о
зи

ц
. 

ВРСТА ТРОШКА План 2015 

A   
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И 

ОПРЕМЕ  (511+512+513) 4,474,000 

A1 023 

НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ - 

ОСНОВНО СРЕДСТВО  0 

A2 511 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА   1,304,000 

  5110 

Трошкови основног материјала и опреме 

за израду учинка 800,000 

  5111 

Трошкови помоћног материјала за израду 

учинка - режијски трошкови 504,000 

Б 512 

ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ 

МАТЕРИЈАЛА - РЕЖИЈСКОГ  1,620,000 

  5120 

Трошкови материјала за текуће и 

инвестиционо одржавање основних 

средстава  500,000 

  5121 

Трошкови резервних делова за текуће и 

инвестиционо одржавање некретнина и 

опреме 700,000 

  5122 Трошкови ХТЗ опреме 420,000 

В 513 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1,550,000 

  5130 Трошкови нафтних деривата  1,500,000 

  5133 Трошкови електричне енергије 50,000 

2 52 

ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА, 

НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ 

ЛИЧНИ РАСХОДИ   43,986,200 

А 5200 

БРУТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ 33,000,000 

Б 5211 

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА 

НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА 6,567,000 

В 5220 

ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ 

О ДЕЛУ 100,000 

Г 523 

ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО 

АУТОРСКИМ УГОВОРИМА 0 

Д 524 

ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО 

УГОВОРИМА О ПРИВРЕМЕНИМ И 

ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА 0 

Ђ 525 

ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ФИЗИЧКИМ 

ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ 

УСЛУГА  0 

Е 5260 

ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 1,250,000 

Ж 529 

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 3,069,200 



  5290 

Накнада трошкова запосленима за превоз 

на посао и са посла 2,539,200 

  5291 

Накнада трошкова запосленима за 

службено путовање - дневнице 50,000 

  5292 

Накнада трошкова запосленима за превоз 

на службеном путу 100,000 

  5293 

Накнада трошкова запосленима за 

смештај на службеном путу 100,000 

  5295 

Накнада осталих трошкова запосленима 

на службеном путовању  80,000 

  5296 

Остала давања запосленом која се не 

сматрају зарадом  (поводом 8. марта, 

Нове године и давања пакетића деци 

запослених на Нову годину и Божић) 100,000 

  5297 

Награде, солидарне помоћи и друга 

давања запосленима (на име поклона, 

стипендије или кредита ученицима или 

студентима) 0 

  5298 

Солидарна помоћ запосленима и 

породици у случају теже или дуже 

болести, за ублажавање елементарних 

непогода и других ванредних догађаја 100,000 

3 53 

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ 

УСЛУГА 6,620,000 

А 530 

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ 

УСЛУГА 5,970,000 

  5300 

Трошкови производних услуга  у вршењу 

услуга које се сматрају учинцима  1,000,000 

  5310 Трошкови транспортних услуга 650,000 

  5315 Трошкови птт услуга 580,000 

  5320 

Трошкови за услуге на текућем 

одржавању основних средстава 450,000 

  5321 

Трошкови услуга на инвестиционом 

одржавању основних средстава 300,000 

  5330 

Трошкови депоа са одлагање подигнутих 

возила 0 

  5334 

Трошкови закупа опреме других правних 

лица 1,500,000 

  5339 

Трошкови осталих закупнина од правних 

и физичких лица 800,000 

  5350 

Трошкови огласа у новинама, 

часописима, на радију, телевизији и 

другим медијима 500,000 

  5351 Трошкови за проспекте и плакате 50,000 

  5352 

Трошкови улагања у предмете на којима 

се налазе пропагандне поруке, а које се 

деле бесплатно ДОНАЦИЈЕ 100,000 



  5353 

Трошкови постављања и одржавања 

рекламних паноа на јавним местима 0 

  5354 

Трошкови спонзорства културних, 

уметничких, спортских и сличних 

манифестација преко којих се пружају 

пропагандне поруке 40,000 

Б 536 ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА  0 

  5360 

чије су активности усмерене ка стицању 

новог знања 0 

  5361 

истраживања алтернативе за уређаје, 

системе или услуге 0 

В 538 ТРОШКОВИ РАЗВОЈА 0 

  5380 

Трошкови пројектовања израде и 

тестирања одабраног алтернативног 

решења за нове или побољшане уређаје, 

процесе, системе или услуге 0 

Г 539 

ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ 

ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 650,000 

  5392 Трошкови комуналних услуга 150,000 

  5393 Трошкови за услуге заштите на раду 350,000 

  5399 Трошкови осталих производних услуга 150,000 

4 54 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 542,262 

  540 Трошкови амортизације 542,262 

5 55 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 13,527,538 

А 550 

ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ 

УСЛУГА 1,183,738 

  5500 

Трошкови ревизије финасијских 

извештаја или пословања 50,000 

  5501 Трошкови адвокатских услуга 360,000 

  5502 Трошкови књиговодствених услгуа 396,000 

  5503 Трошкови здравствених услуга 80,000 

  5504 

Трошкови услуга осталих друштвених 

делатности 30,000 

  5505 Трошкови стручног образовања  50,000 

  5506 

Услуге у вези са стручним образовањем 

(семинари, курсеви, обука) 50,000 

  5507 

Услуге за измене које се врше на 

постојећим програмима за рачунаре 40,000 

  5508 Услуге чишћења просторија 120,000 

  5509 Остале непроизводне услуге 7,738 

Б 551 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 143,000 

  5510 

Трошкови репрезентације у сопственим 

пословним просторијама 60,000 

  5511 Трошкови угоститељских услуга 32,000 

  5512 

Трошкови по основу угоститељских 

услуга приликом јубиларних прослава 15,000 

  5513 Трошкови за пoклоне  16,000 



  5519 Остали трошкови репрезентације 20,000 

В 552 

ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА 

ОСИГУРАЊА 305,000 

  5520 

Трошкови осигурања некретнина, опреме 

и возила 250,000 

  5521 

Премије осигурања запослених од 

последица несрећних случајева и премија 

по основу животног осигурања 

запослених 55,000 

Г 553 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 200,000 

  5530 Трошкови платног промета у земљи  200,000 

  5539 Трошкови за банкарске услуге 0 

Д 554 ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА  60,000 

  5540 Чланарина привредним коморама 0 

  5541 

Чланарина пословним удружењима - 

Удружење паркиралишта Србије 60,000 

Ђ 555 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА                    11,310,000 

  5550 Порез на имовину 0 

  5551 Порез на поклон 0 

  5552 

Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта 1,200,000 

  5553 

Порез на употребу, држање и ношење 

добара - возила  60,000 

  5557 Комунална такса на фирму 50,000 

  5559 

Остали порези који терете трошкове - 

обрачунат Порез на додату вредност 10,000,000 

Е 559 

ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ 

ТРОШКОВИ 325,800 

  5590 

Трошкови огласа у штампи и другим 

медијима осим за рекламу и пропаганду 50,000 

  5591 

Таксе - административне, судске, 

регистрационе, локалне и друге 100,000 

  5592 Судски трошкови и трошкови вештачења 100,000 

  5595 

Трошкови претплате на часописе и 

стручне  публикације 50,000 

  5599 Остали нематеријални трошкови  25,800 

6 56 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 400,000 

А 562 РАСХОДИ КАМАТА 400,000 

  5620 по кредитима у земљи 0 

  5621 

по другим финасијским пласманима и 

обавезама 10,000 

  5622 по финасијском лизингу 500,000 

  5627 за неблаговремено плаћене јавне приходе  20,000 

Б 563 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 0 

В 564 

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ВАЛУТНЕ 

КЛАУЗУЛЕ 0 

Г 569 

ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ у 

вези са одобрењем кредита 0 



7 57 ОСТАЛИ РАСХОДИ 1,950,000 

А 574 МАЊКОВИ  0 

  5740 

који се утврде по основу редовних и 

ванредних пописа 0 

Б 576 

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНОГ 

ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА 0 

  5760 

принудним поравнањем, по судксој 

пресуди и на основу документације о 

ненаплативости 100,000 

В 577 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАЛИХА  0 

Г 579 ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ 1,950,000 

  5790 Трошкови спорова - судски извршитељ 1,500,000 

  5791 Казне за привредне преступе и прекршаје 0 

  5792 Накнаде штете трећим лицима 100,000 

  5793 

Издаци за спортске, хуманитарне, 

културне, верске, образовне, верске 

намене и заштиту животне средине 0 

  5799 Трошкови финасирања зарада инвалида 350,000 

8 5 

УКУПНИ РАСХОДИ 

(51+52+53+54+55+56+57) 71,500,000 

 

 

Трошкови пословања су планирани на нивоу од 71.500.000 динара. Структура расхода 

је приказана у табелама у прилогу према економским класификацијама.  

    Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ ,  бр. 119/12)  и обављању 

делатности од општег интереса, предвиђено је да се планом за текућу годину предвиди 

и евентуална расподела добити у Предузећу. Овим планом се предвиђа и  да уколико 

Предузеће оствари добит на крају пословне године она буде распоређена у складу са 

Законом о буџету Републике Србије за 2015.годину. 

 

 

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 

    Зараде и додаци запослених зарачунавају се и исплаћују у складу са Уредбом о 

висини зарада у јавним предузећима и Правилником о раду. Сходно, одредбама Закона 

о раду, Правилника о раду, као и Уговорима о раду, накнаде за топли оброк и регрес, 

имају третман зараде и укључени су у масу зарада, на тај начин се зарада обрачунава и 

за 2015. годину. Зарада директора је утврђена уговором о раду који је закључен са 

Надзорним одбором у нето износу од 90.000 динара, у коју су укључена сва остала 

давања која проистичу  из радног односа  (топли оброк, регрес и сл.) осим накнаде по 

основу  минулог рада,  а за коју се овај износ увећава . Што се тиче исплате нето 

зараде и минулог рада за све запослене, накнаде ће се исплаћивати по ЗАКОНУ О 

ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА, 

ОДНОСНО ЗАРАДА И ДРУГИХ СТАЛНИХ ПРИМАЊА КОД КОРИСНИКА 

ЈАВНИХ СРЕДСТАВА.  



 Структура запослених показује да се ради о лицима млађег и средњег доба, тако да се 

у пословној 2015. години не очекује смањење броја запослених услед одласка у 

пензију и не планирају се средства за отпремнине приликом одласка у пензију. 

   Основна зарада запосленог се утврђује множењем цене рада и коефицијентом посла 

који запослени обавља,  а који су сврстани у 9 група послова, са коефицијентима од 

1,70 до 3,80.  

   Просечна зарада по запосленом, укључујући и директора,                                                                      

за период јанаур – октобар 2014   износи: 

У бруту износу:  57.588,19 динара 

У нето износу:    41.475,49 динара 

 

 

 
Табела кадрова по радним местима 

Редни 

број НАЗИВ СЕКТОРА  

План 

2015 Процена 2015. Тренутно стање 

1 2 3 4 6 

1 Директор 1 1 1 

2 Сектор општих и правних послова 9 9 7 

3 Сектор техничких послова 33 33 33 

4 Сектор еконосмко финасијских послова 3 3 3 

  УКУПНО:  46 46 44 

 

 
Табела кадрова по квалификационој структури  

Редни 

број НАЗИВ СЕКТОРА  

План 

2014 Процена 2015. Тренутно стање 

1 2 3 4 6 

1 ПКВ 5 5 5 

2 КВ 10 10 10 

3 ССС 24 24 22 

4 ВШ 4 4 4 

5 ВСС 3 3 3 

  УКУПНО:  46 46 44 

 

 

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ 

7.1. Буџет капиталних улагања/дугорочних улагања/и текстуално oбјашњење 

 

      Као што смо и очекивали у предходном периоду било је јако тешко изборити се са 

трошковима који су последица мајских поплава. Да би Предузеће почело са радом 

пуним капацитетом, неопходно је обновити сву уништену технику и опрему са којом 

смо располагали, а која нам је доносила велики део прихода.  

 

1. Проширење паркинга “ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА” постављањем спратног “ФАСТ 

ПАРКИНГА” 

      Од самог почетка рада паркинг плаца “ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА” било је очигледно да је 

то најисплативија инвестиција. Међутим, због недостатка простора паркинг “ЗЕЛЕНА 



ПИЈАЦА” има само 109 паркинг места, а реалне потребе за паркирањем на тој 

локацији су бар три пута веће. Зато је једино решење за ту локацију постављање 

спратног “ФАСТ ПАРКИНГА” са још једним нивоом паркиралишта, а идеално са 

додавањем још два нивоа, што би растеретило градске улице и неминовно довело до 

лепшег и уређенијег изгледа града, а возачима знатно олакшало паркирање на 

безбедном месту уз пристојну надокнаду. С обзиром да је куповина новог “ФАСТ 

ПАРКИНГА” у овом моменту потпуно немогућа због недостатка финансијских 

средстава, једина нам је нада да ће ГРАД БЕОГРАД препознати нашу потребу као 

приоритет и помоћи нам да нам кроз донацију уступи неки од својих већ постављених 

“ФАСТ ПАРКИНГА” који су просто потпуно неискоришћени, јер су постављени на 

местима где нема толике потребе за паркирањем, па самим тим само пропадају јер се 

не користе и не одржавају.  

 

 

2. Уређење постојећих паркинг плацева и могућност увођења нових зона на 

парцели испред “СКЦ”- 

     Kao што смо већ споменули планом пословања за текућу 2014. годину планирали 

смо уређење паркинг места на парцели испред “СКЦ”-а, која је иначе у власништву 

“ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”. Преговори са  “ЖЕЛЕЗНИЦАМА СРБИЈЕ” су били 

започети у марту 2014. и одвијали су се у одличном смеру. Чак смо имали и урађено 

урбанистичко решење са идејним пројектом регулације мирујућег саобраћаја у нашем 

граду, а са акцентом баш на ту парцелу и нацртом уређења паркинг простора. 

Међутим мајска дешавања су нас спречила да пројекат реализујемо иако је то била 

изузетна замисао.  

      Вредност ове инвестиције је готово симболична јер на тој локацији већ постоје 

уређена паркинг места, која се сада користе без икаквог реда па су тотално 

дисфункционална, чак праве озбиљне сметње у функционисању саобраћаја и прилаза 

око  “СКЦ”-а. Обзиром да нико нема надлежност да регулише паркирање на том плацу 

као и око њега, бахати возачи аутомобила немилице злоупотребљавају тренутну 

ситуацију  и ометају аутобусе који иначе користе ову локацију као полазиште за ђачке 

екскурзије и  разна друга путовања, што углавном доводи до тоталног колапса 

саобраћаја. 

    У циљу реализације и овог пројекта  потребно је првенствено решавање имовинско 

правних  односа са “ЖЕЛЕЗНИЦАМА СРБИЈЕ” и других радњи у складу са Законом . 

А сам износ инвестиције за овај пројекат је садржан и зависи од услова под којима ће 

нам “ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”  овај простор дати на коришћење. Закључак је да би 

износ инвестирања у ствари био текући трошак ако би дошло до закупа простора или 

једнократан износ ако би се договор направио у смеру трајног откупа. Обзиром да 

“ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” тај простор не користе и не служи им ничему, само имају 

трошак пореза на имовину, логично решење би било да  ту парцелу уступе без 

надокнаде ГО Обреновац у трајно власништво, а да ГО Обреновац уступи ЈКП 

“Паркинг сервису” на коришћење. 

 

 

 

 



3. Уређење других постојећих паркинг простора и могућност увођења нових 

зона  

     С обзиром да се град шири и изграђује, јавља се и потреба и отвара могућност за 

увођењем нових зона на већ постојећим паркинг просторима. Станари улица које већ 

имају предвиђена и уређена паркинг места , а нису у систему наплате паркирања имају 

проблем са бахатим возачима који то користе и ометају паркирање самим станарима. 

Увођењем тих паркинг места у систем наплате са могућношћу увођења нове зоне за 

паркирање по симболичној цени , решава се проблем грађана који ту живе или само 

паркирају  своје возило. 

 

   
  

7.2. План инвестиција садржи: 
 

Табела планираних инвестиционих улагања  

 
Редни 

број  

ОПИС ИНВЕСТИЦИЈЕ  ПЛАНИРАН 

ИЗНОС 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 

позиција у 

финасијском плану 

извор финансирања  

01. Проширење паркинга “ЗЕЛЕНА 

ПИЈАЦА” постављањем 

спратног “ФАСТ ПАРКИНГА” 

0  Донација  

02. Уређење постојећих паркинг 

плацева на парцели испред 

“СКЦ”-а 

  400.000,00 5121 

 

Сопствена средства 

03. Уређење других постојећих 

паркинг простора 

  400.000,00             5120 Сопствена средства 

 УКУПНО ЗА ДОБРА И 

УСЛУГЕ: 

  800.000,00 

 

 

8. ЗАДУЖЕНОСТ 

    У овом моменту се може предвидети као крајњи резултат позитивно пословање 

Предузећа. Закључно са октобром 2014. године утврђено је да су укупно остварени 

сопствени приходи реализовани у односу на планиране око 60 % , док је субвенција 

Оснивача реализована у односу на план у износу од 70%. Од планираног износа 

расходи су реализовани са око  60 % према евиденцији до које је било могуће доћи. 

Предузеће  планира значајне инвестиције у току 2015. године, па се надамо  значајним 

средствима на име субвенције од ГО Обреновац. Крајем 2013. године је набављено 

једно путничко возило марке FIAT 500 L nationale путем финасијског лизинга тако да 

се на име задужености и током 2015. Године  планира према потписаном уговору на 

име задужености износ од 500.000 динара. 

 

 

 

 

 



9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, 

УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И 

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 

   У складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским прописима, Предузеће 

планира да спроведе јавне набавке мале вредности, а према позицијама из Плана 

реализације средстава по наменама за 2015 годину. 

 

Редни број  ОПИС ИНВЕСТИЦИЈЕ  ПЛАН 2014  позиција у 

финасијском 

плану  

извор финансирања  

01. Нафтни деривати 1.500.000,00 5130 Сопствена средства 

02. ХТЗ опрема    420.000,00 5122 Сопствена средства 

03. Изнајмљивање РАМПЕ на паркингу 

“ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА” 

1.500.000,00 5334 Сопствена средства 

 

 

 

10. ЦЕНЕ 

   У складу са напред наведеним законским и подзаконским актима, Предузеће може уз 

сагласност Оснивача, вршити корекцију накнада за паркирање, као и корекцију 

ценовника услуга за пренос возила специјалном дизалицом ,,ПАУК“. 

Одлуком Надзорног одбора Предузећа у септембру месецу 2013. године је поднет 

захтев Оснивачу за давање сагласности на доношење нове ,,Одлуке о висини накнада 

за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на територији градске 

општине Обреновац“ и захтев за давање сагласности на ,, Ценовник услуга за пренос 

возила специјалном дизалицом – ПАУК“. 

  На основу члана 37 .Одлуке о промени оснивачког акта –одлукее о оснивању  ЈКП „ 

Паркинг сервис“  Обреновац („Службени лист града Београда “  број 12/13  ) и члана 

16, 16а,16б, 17, 17а,18, 19, 20 Одлуке о јавним паркиралиштима на територији градске 

општине Обреновац ( „Службени лист града Београда“ бр. 18/05, 9/06, 17/07, 

40/08,14/09 и 67/12) , Надзорни  одбор предузећа, дана 12.09.2013. године донео је 

Одлуку о корекцији ценовника услуга  ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ Обреновац. 

Цене услуга из делатности Предузећа нису у плану да се мењају, осим ако не дође до 

неких драстичних промена на тржишту и у случају увођења нових паркинг зона, цене 

истих би биле уврштене у већ постојећи ценовник. 

 

 

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 

   Имајући у виду све околности које су пратиле пословање Предузећа током 

претходних година, Предузеће је било на одличном путу развоја и унапређења. 

Међутим, мајска поплава нас је вратила на почетак и донела низ нових проблема и 

ризика. Само Предузеће није у могућности да се избори са проблемима који су 

проистекли из тога. Није само Предузеће претрпело огромну штету, већ и тржиште, 

јер се у граду драстично смањио број корисника услед преко 5.000 поплављених 

возила. Сагледавајући све околности приступило се сачињавању овог Плана узимајући 



у обзир пословање у условима економске кризе, али се тежи ка потреби 

модернизовања и унапређења Предузећа. 

 

1.Функционални захтеви Паркинг сервиса се огледају у:  

- Омогућавање плаћања путем СМС-а 

- Упозорење корисника о истеку времена 

-  Пријем и слање одговора на евентуалне жалбе   

 

2. Нефункционални захтеви 

- Обезбедити што већи ниво поузданости система. Обратити пажњу на доступност 

(нестанци струје, добро раширена мрежа дилера за дистрибуцију паркинг карата...) и 

тачност информација које су веома битне за стварање поверења код корисника. 

     

    Један од највећих ризика у пословању овог Предузећа може бити наношење штете 

приликом преноса возила Паук возилом на „депо“ и постављање уређаја за спречавање 

одвожења непрописно паркираних возила. Собзиром да постоји могућност да до 

таквих штета дође, склопили смо Уговор са осигуравајућим друштвом „WIENER 

STADTISCHE“ чијом би се полисом покрила евентуална настала штета. Послодавац је 

дужан да у складу са одредбама Закона о безбедности и заштите на раду запослене 

осигура од повреде на раду, професионалних обољења у вези са радом и ради 

обезбеђења накнаде штете,  па је на име премије колективног осигурања по овом 

основу склопљен Уговор такође са „WIENER STADTISCHE“. Такође је склопљен 

Уговор о пословној сарадњи за услуге обављања послова лица за безбедност и здравље 

на раду и обављање послова лица за заштиту од пожара  и израду документације у 

области безбедности и здравља на раду и заштите од пожара са Друштвом за услуге у 

области заштите „ТЕХПРО“ д.о.о. из Београда. 
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