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1. ПРОФИЛ                 

 

1.1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА 

 
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, са матичним бројем 20190655 и 

пореским идентификационим бројем 104614161.  

Основна делатност предузећа је: 5221 – услужне делатности у копненом саобраћају 

 

Делатност предузећа је : 
- Одржавање, коришћење и управљање јавним просторима намењеним за паркирање 

моротних возила (јавна паркиралишта и јавне гараже) и други послови везани за 

паркиралишта за моторна возила; 

- Напалта 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.  

 
Поред наведених делатности Предузеће обавља и друге делатности које се уобичајено обављају 

уз те делатности, у мањем обиму или повремено.  

 

1.2 . ЗАКОНСКИ ОКВИР 

 
Законски оквир који уређује пословање Предузећа одређен је следећим прописима:  

 

а) Прописи Републике Србије:  
Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, 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, Одлука о јавним паркиралиштима.  

 

в) Акта ГО Обреновац:  
Статут ГО Обреновац, Одлука о оснивању јавног комуналног предузећа ,,Паркинг сервис 

Обреновац“. 

 

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 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 ће примењивати 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.  

 

Програм пословања и финасијски план за 2013 годину сачињени су у складу са свим позитивним 

законским прописима који регулишу делатност Предузећа, као и подзаконским актима. 

 

 

1.3. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА  

 

Органи предузећа:  

 
-Управни одбор, као орган управљања  

-Директор, као орган пословођења  

-Надзорни одбор, као орган надзора  

 

Управни одбор и Директор предузећа чине Управу предузећа.  

 

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  

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

организационих јединица – сектора: 

 

1. Управа предузећа  - директор 

2. Сектор општих и правних послова 

3. Сектор економско финансијских послова 

4. Сектор техничких послова 

 

1.5. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА  
 

Предузеће остварује приходе пружањем услуга правним и физичким лицима                                 

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

наплатом услуге уклањања возила по налогу надлежних органа специјалном дизалицом ,,Паук“, 

субвенцијом ГО Обреновац, као и из других извора у складу са законом.  

 

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2013 ГОДИНУ 

 

2.1. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА 

 
Предузеће врши контролу и наплату паркирања на  укупно 1012 паркинг места, од чега је у 

првој зони 211 паркинг места,  у другој зони 688 паркинг места. 

Посебан паркинг простор са наплатном рампом у улици Вука Караџића, код зелене пијаце који је 

почео са радом у јуну 2012 године  има 113 паркинг места и у потпуности је повратио уложена 

средства у ову инвестицију.  

У овај број нису урачуната паркинг места намењена лицима са инвалидитетом којих на различитим 

локацијама у граду има укупно 32 места. 

 

Јавно комунално предузеће ,,Паркинг сервис Обреновац“, чији је оснивач градска општина 

Обреновац, као правно лице, има положај учесника на тржишту које има конкуренцију. Од укупно 

осам критеријума и мерила на основу којих се одређује, у смислу одредби Закона о утврђивању 

максималне зараде у јавном сектору, Предузеће испуњава шест критеријума. 

 



Предузеће базира своју пословну политику на тржишним принципима,и нема значајно бољи 

положај, у односу на друга правна лица, узимајући у обзир величину тржишног удела, економску и 

финасијску снагу, приступ тржиштима снабдевања и дистрибуције.  

 

2.2. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ 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 дан почетка 2013 године износи 1.281.679 динара.  

Неотписана вредност опреме са којом располаже  је 9.546.507 динара. 

Број радника : 36. 

 

2.3. ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2012 ГОДИНУ 

 
Полазна основа за сачињавање Плана прихода и расхода за 2013 годину су План и подаци из 

књиговодствене евиденције о пословању за 2012 годину. Имајући у виду све околности које су 

пратиле пословање предузећа током претходних година, приступило се сачињавању овог Плана 

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

унапређења предузећа.   

У овом моменту се може утврдити као крајњи резултат позитивно пословање предузећа. Закључно са 

новембром 2012 године утврђено је да су укупно остварени сопствени приходи реализовани у односу 

на планиране 87,42 % , док је субвенција оснивача реализована у односу на план у износу од 90,32%.  

Од планираног износа расходи су реализовани са 80,22 % према досадашњој евиденцији.  

 

Предузеће не планира значајније инвестиције у току 2013 године, па се не очекују значајна средства 

на име субвенције од ГО Обреновац.  

Пословодство предузећа очекује  да 2013 година, буде пословно тешка и пуна изазова, али сматра да 

је ,,Паркинг сервис Обреновац“ на путу ка стварном напретку и да ће инвестициона улагања,  

временом да доведу до потпуног упошљавања капацитета којим предузеће располаже.                             

 

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

меру. У смислу остварења плана прихода најзначајније је да је решен проблем добијања података о 

власницима возила за која постоје издате доплатне карте.  Из наведеног произилази да ће Предузеће 

у наредном периоду ићи у правцу наплате потраживања свим расположивим законским средствима у 

циљу остваривања редовније наплате и остваривања циљева пословања. 

 

 

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА 

 

3.1. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА 

 
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 Управног одбора Предузећа у новембру месецу 2012 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“.  

Нове  Одлуке се доносе из разлога промене опште стопе Пореза на додату вредност за опорезиви 

промет добара и услуга, као и из разлога нужности у самом пословању, тако што је на постојећу 

основицу за обрачун накнаде, односно цене услуга додата нова стопа ПДВ у износу од 20 %, уз 

заокружење на одређени износ, ради лакше наплате.  



Осим корекције у износу ПДВ, измене се састоје и у следећем:  ,,Паркинг карта I зоне“ и ,,Паркинг 

карта II зоне“ су повећане за по 5 динара,  док је ,,Накнада за резервисана и посебним знаком 

обележена места за правна лица“,  смањена за износ од 2500 дин.  До ове измене, примењивале су се 

накнаде и цене из  августа 2010 године. 

 

3.2. ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

 
Маркетинг стратегија је условљена статусом јавног предузећа.  Делатност предузећа и пословни 

циљеви су изражени кроз годишњи програм пословања. Крајњи циљеви су постизање задовољства 

код оснивача због успешности реализације постављених пословних задатака и задовољности грађана 

због чијег добра се и предузимају активности.  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 2013 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. 

 
Преглед  накнада за паркирање на територији ГО Обреновац за 2013 годину 
 

Р.  

бр. 

Опис- врста карте  

Јед. мере 

Основна 

цена без 

пдв 

 

ПДВ 

(20%) 

Цена са 

ПДВ                       

(укупно) 

 

 

Напомене 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Паркинг карта -  I зоне 

 

Дин/сат 

 

29,17 

 

5,83 

 

35,00 

Максимално једнокаратно 

дозвољено  паркирање за 2 

сата 

 

2  

Паркинг карта -  II зоне 

 

Дин/сат 

 

 

25,00 

 

 

5,00 

 

 

30,00 

 

Нема ограничења за 

једнократно дозвољено 

паркирање  

3  

Претплатна паркинг карта  

- станари 

 

Дин/месечно 

 

 

358,33 

 

 

71,67 

 

 

430,00 

Важи за зону и месец за који 

је издата према месту 

становањa физичког лица 

 

4  

Претплатна паркинг карта 

-                     I зонa -  

правна лица 

 

Дин/месечно 

 

 

2.033,33 

 

 

406,67 

 

 

2.440,00 

 

Важи за зону и месец за који 

је издата према седишту 

правног лица 

5  

Претплатна паркинг карта 

-                       II зона  - 

правна лица 

 

Дин/месечно 

 

1.866,67 

 

373,33 

 

2.240,00 

Важи за зону и месец за који 

је издата према седишту 

правног лица 

 

6 Претплатна паркинг карта 

-                          I и II зона  

- физичка лица 

 

Дин/месечно 

 

1.187,50 

 

237,50 

 

1.425,00 

Важи за зону и месец за који 

је издата 

 

7 Претплатна паркинг карта 

-                         I и II зона  - 

правна лица 

 

Дин/месечно 

 

2.541,67 

 

508,33 

 

3.050,00 

Важи за зону и месец за који 

је издата  

 

8 Универзална претплатна 

паркинг карта  - I и II зона                             

- физичка лица 

 

Дин/месечно 

 

2.287,50 

 

457,50 

 

2.745,00 

Важи за I и II зону 

9 Универзална претплатна 

паркинг карта  - I и II зона- 

правна лица 

 

Дин/месечно 

 

4.916,67 

 

983,33 

 

5.900,00 

Важи за I и II зону 

 

10 Резервисана и посебним     Важи за паркинг место 



знаком обележена места за 

правна лица 
Дин/месечно  

6.250,00 

 

1.250,00 

 

7.500,00 

 

посебним  

знаком обележено  

 

11  

Доплатна карта 

 

Дин/дневно 

 

1.016,67 

 

203,33 

 

1.220,00 

За кориснике за које је 

утврђено да нису платили ни 

један од понуђених начина 

плаћања 

12  

Дневна карта  

 

Дин/дневно 

 

87,50 

 

17,50 

 

105,00 

Важи за II зону, за дан 

издавања 

 

 

13  

Ноћна карта 

 

Дин/ноћ 

 

1.166,67 

 

233,33 

 

1.400,00 

 

Важи за период од 22 часа  до 

07 часова, за ноћно паркирање 

на посебно утврђеном 

паркингу са рампом 

 
 

Ценовник услуга за пренос возила специјалном дизалицом ,,Паук“ за 2013 годину 
Ред. 

број 

 

НАЗИВ УСЛУГЕ 

Основна 

цена без 

пдв 

 

ПДВ                

20 % 

Цена 

услуге са  

ПДВ 

(укупно) 

I ПРЕНОС ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ПО НАЛОГУ МУП-а 

 
   

1. пренос непрописно паркираног путничког возила  3.416,67   683,33 4.100,00 

2. пренос путничког возила из саобраћајне незгоде 3.833,33   766,67 4.600,00 

3. пренос непрописно паркираног путничког возила са резервисаних паркинг 

места за инвалиде 

5.083,33 1.016,67 6.100,00 

4. пренос непрописно паркираног путничког возила са стајалишта за возила 

јавног градског превоза  (са коловоза и тротоара) 

5.083,33 1.016,67 6.100,00 

5. из зона раскрсница и пешачких прелаза, у кружним раскрсницама              

(са коловоза и са тротоара) 

5.083,33 1.016,67 6.100,00 

6. са мостова, вијадукта, надвожњака, подвожњака, из тунела, као и са 

прилаза овим објектима 

5.083,33 1.016,67 6.100,00 

7. са саобраћајних петљи 5.083,33 1.016,67 6.100,00 

8.  са бициклистичких стаза, на рампама и просторима за кретање 

инвалидских колица 

5.083,33 1.016,67 6.100,00 

9. са резервисаних паркинг места за одређене кориснике, испред колских 

улаза у индивиудалне гараже и дворишта, (са коловоза и тротоара) 

5.083,33 1.016,67 6.100,00 

10.  са колско- пешачких стаза у стамбеним и пословним блоковима 5.083,33 1.016,67 6.100,00 

11. са против пожарних стаза 5.083,33 1.016,67 6.100,00 

12. на прилазима болницама и другим јавним објектима 5.083,33 1.016,67 6.100,00 

13. са шахтова и прикључака намењених ватрогасцима и комуналним 

службама 

5.083,33 1.016,67 6.100,00 

14.  из школских дворишта, са спортских терена и простора намењених за игру 

деце 

5.083,33 1.016,67 6.100,00 

15. са простора бензинских пумпи 5.083,33 1.016,67 6.100,00 

16. са места,  када је блокирано кретање моторних возила или пешака 5.083,33 1.016,67 6.100,00 

17. започета интервенција  (када је возило прикључено на специјалну 

дизалицу, али није однето са лица места), без обзира на издаваоца налога 

 

1.333,33 

 

266,67 

 

1.600,00 

II ПРЕНОС ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ПО НАЛОГУ КОМУНАЛНЕ 

ИНСПЕКЦИЈЕ 
   

1. пренос напуштеног и нерегистрованог возила 3.833,33 766,67 4.600,00 

2. пренос непрописно паркираног возила на зеленој површини и  

парковским стазама 

5.083,33 1.016,67 6.100,00 

3. са резервисаних паркинг места за инвалиде  5.083,33 1.016,67 6.100,00 

4. са резервисаних паркинг места за одређене кориснике 5.083,33 1.016,67 6.100,00 

5. са јавних површина ако су она ту постављена противно прописима града 

Београд и ГО Обреновац 

5.083,33 1.016,67 6.100,00 

6. пренос из улица пешачких зона, са тргова 5.083,33 1.016,67 6.100,00 

III УКЛАЊАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ПО НАЛОГУ  КОМУНАЛНЕ 

ИНСПЕКЦИЈЕ И МУП-а 
   

1. накнада за уклањање путничког возила за време јавних манифестација, 

скупова и друго 

2.541,67 508,33 3.050,00 



2. накнада за дежурство специјалне дизалице ,,паук“  по налогу надлежног 

органа – по сату 

6.416,67 1.283,33 7.700,00 

 НАКНАДА ЗА ЛЕЖАРИНУ УКЛОЊЕНОГ ВОЗИЛА   . 

1 накнада за лежарину уклоњеног возила по истеку 48 сати,  за сваки 

наредни  дан 

291,67 58,33 350,00 

IV УСЛУЖНИ ПРЕВОЗ ВОЗИЛА ФИЗИЧКИМ И ПРАВНИМ ЛИЦИМА    
1. превоз возила у градском подручју на територији градске општине 

Обреновац 

1.525,00 305,00 1.830,00 

2. превоз возила у приградском подручју на територији градске општине 

Обреновац 

2.333,33 466,67 2.800,00 

3. превоз возила ван подручја градске општине Обреновац                            - 

по пређеном километру  

58,33 11,67 70,00 

 

 

4. КАДРОВИ 

 
Запослени у ЈКП ,,Паркинг сервис Обреновац“ представљају основни ресурс предузећа. Укупан број 

запослених по плану за 2012 годину је 37 радника,                                           а по плану за 2013 годину 

и Правилнику о организацији и систематизацији радних места  је 39 радника. 

У Предузећу је тренутно запослено 36 радника.  

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова,радна места су распоређена према 

структури као у табелама у прилогу и то:  

 
Табела кадрова по радним местима 

Редни 

број НАЗИВ СЕКТОРА  

План 

2012 

Процена 

2012 

План 

2013 

Индекс 

4/3 

Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Директор 1 1 1 1,00 1,00 

2 Сектор општих и правних послова 6 6 6 1,00 1,00 

3 Сектор техничких послова 27 27 28 1,00 1,04 

4 Сектор еконосмко финасијских послова 3 2 4 0,67 2,00 

  УКУПНО:  37 36 39 0,97 1,08 

 
Табела кадрова по квалификационој структури  

Редни 

број НАЗИВ СЕКТОРА  

План 

2012 

Процена 

2012 

План 

2013 

Индекс 

4/3 

Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

1 НК 2 3 3 1,50 1,00 

2 ССС 32 29 30 0,91 1,03 

3 ВС 1 2 2 2,00 1,00 

4 ВСС 2 2 4 1,00 2,00 

  УКУПНО:  37 36 39 0,97 1,08 

 
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. 

Уговор са директором закључује Оснивач, односно орган кога он овласти. 

Висина зараде директора се одређује 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.  

Просечна зарада по запосленом, укључујући и директора, закључно са новембарском зарадом у 2012-

ој години износи: 

У бруту износу: 50.818,06 динара 

У нето износу: 36.534,27 динара 

 



5. ПЛАН РАДА – ПОСЛОВАЊА 

 

5.1. ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 

 
Не планирају се значајни капитални пројекти у 2013 години. Већ смо истакли да у наредном периоду 

не планирамо набавку, изградњу, унапређење и куповину нове опреме, која има карактер капиталне 

инвестиције, осим набавке нове опреме мање вредности која има карактер основног средства или 

текућег инвестиционог одржавања постојећег основног средства.  

У плану је набавка новог сервера са УПС уређајем, софтвер и опрема за ,,ВИДЕО ПАУК“, као и 

израда ормана за одлагање ручних уређаја, униформи и административне документације.  

Осим неопходних средстава за несметано и безбедно функционисање пословних активности 

предузећа, других инвестиција нема у плану за 2013 годину. 

Табела планираних инвестиционих улагања 

  
Редни 

број ОПИС  ИНВЕСТИЦИЈЕ ПЛАН 2013 извор финансирања 

1 Сервер + упс 350.000 средства оснивача 

2 Видео паук - софтвер 650.000 средства оснивача 

3 Видео паук - опрема 360.000 сопствена средства 

  
УКУПНО ЗА ДОБРА  И 

УСЛУГЕ:  1.360.000   

    5.2. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 

У скалду 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 

2013 годину.  

Редни 

број ОПИС  ИНВЕСТИЦИЈЕ 

ПЛАН 

2013 

позиција у 

финасијском плану извор финансирања 

1 Нафтни деривати 800.000 

План трошкова 

тачка 1 Б - 5130 сопствена средства 

2 Књиговодствене услуге 600.000 

План трошкова 

тачка 5 А - 5502 сопствена средства 

3 Закуп пословног простора 600.000 

План трошкова 

тачка 3 А - 5330 сопствена средства 

4 Набавка опреме и софтвера 1.360.000 

План трошкова 

тачка 1 А - 5110 и 

1 Б - 5121 сопствена средства 

5 

Софтверска апликација и 

техничка подршка у раду 1.200.000 

План трошкова 

тачка  3 А - 5300 сопствена средства 

 

6. ФИНАСИЈСКИ  ПЛАН 

 

6.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

Финасијским планом за 2013 годину планирани су приходи и примања  у износу од 51.000.000 

динара. Од тога је од субвенције оснивача планиран износ од 2.000.000 динара, а 49.000.000 динара 



се планира из сопствених прихода. Структура прихода је приказана у табелама у прилогу према 

изворима средстава. 

6.2. СТРУКТУРА РАСХОДА И ИНВЕСТИЦИЈА 

Трошкови пословања су планирани на нивоу од 51.000.000 динара. Структура расхода је приказана у 

табелама у прилогу према економским класификацијама. 

6.3. ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ 

Политика  зарада 

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 2013 годину. Зарада директора је утврђена уговором о 

раду који је закључен са председником Општине. Структура запослених показује да се ради о лицима 

млађег и средњег доба, тако да се у пословној 2013 години не очекује смањење броја запослених 

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

Средства за солидарне помоћи   

Опредељена средства се користе у случају смрти запосленог и члана његове породице, у случају 

дуже или теже болести запосленог или члана његове породице, за ублажавање последица 

елементарних непогода или других ванредних догађаја .  

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, пропаганду  

Средства помоћи и пропаганде планирају се у складу са финасијским планом. Овим програмом 

планирана маса средстава  зависиће од материјално – финасијских могућности Предузећа. 

Репрезентација 

То су превасходно угоститељске услуге, јубилеји, поклони пословним партнерима и трошкови 

репрезентације у сопственим просторијама, по испостављеним рачунима и највише до висине 

средстава утврђених финасисјким планом.  

Критеријуми за одређивање накнада за рад председника и чланова Управног и Надзорног 

одбора 

Накнада за председника и четири члана Управног одбора утврђује се у висини од 10.000 динара за 

председника, односно 8.000 динара за чланове. Накнада за председника и два члана Надзорног 

одбора утврђује се у висини од 8.000 динара за председника, односно 6.000 динара за чланове. 

Овакве накнаде исплаћују се линеарно и у истом износу за све чланове управних и надзорних 

предузећа чији је оснивач ГО Обреновац.  

План расподеле добити 

Законом о изменама и допунама Закона о јавним предузећима 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 да уколико Предузеће оствари добит на крају пословне године, 

може нераспоређену добит  превести у Законске резерве, са могућношћу да се користи и као Резерва 

за покриће будућих губитака.  



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

  ПРИХОДИ: 

 Наплата паркинг места 36.500.000 

Приход од доплатних карти 5.000.000 

Приход од употребе специјалног возила (Паук) 6.000.000 

Наплата судским путем 500.000 

Остали приходи (камате) 1.000.000 

Субвенције оснивача 2.000.000 

У  К  У  П  Н  О  : 51.000.000 

  РАСХОДИ: 

  

Трошкови материјала и опреме  

 

2.600.000 

Трошкови зарада, накнада зарада и др лична примања 34.340.000 

Трошкови производних услуга 4.910.000 

Трошкови амортизације 1.300.000 

Нематеријални трошкови 6.920.000 

Финансијски расходи 400.000 

Остали расходи 530.000 

У  К  У  П  Н  О  : 51.000.000 

 


