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Ф Е Б Р У А Р 

2021 



У складу са чланом 26 Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС” бр. 15/2016 и 88/2019) и чланом 62 
Статута ЈКП “Паркинг сервис”-а, Директор ЈКП ”Паркинг сервис” Петровац на Млави доноси:  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ЈКП ”ПАРКИНГ СЕРВИС”-а ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

за 2020. годину 
 

 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 
Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис” Петровац на Млави основано је Одлуком Скупштине 

општине Петровац на Млави број 020-89/2006-02 од 05. 06. 2006. године. 
 

Седиште предузећа је у Петровцу на Млави, улица Бате Булића бб. 
 

Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис” формирано је издвајањем организационих целина из 

КЈП “Извор” Петровац и ЈП “Дирекција за изградњу и развој општине Петровац” и правни је следбеник 

издвојених делова ових предузећа. 

 

Претежна делатност за које је предузеће регистровано: 

 5221 – Услуге делатности у копненом саобраћају. 
             
Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис” Петровац на Млави обавља делатност одржавања, 

обележавања и наплате јавних паркиралишта на територији Петровца на Млави, уклањања и одношења 

непрописно паркираних возила која ометају пешачки и колски саобраћај и оштећују јавне површине, 

уклањање возила затечених на јавним зеленим површинама и друге послове који се односе на рад јавних 

паркиралишта, као делатности од општег интереса. 
 

Поред претежне делатности предузеће за оснивача обавља и допунску делатност:  
 

Управљање и одржавање јавних и некатегорисаних путева на основу Одлуке СО Петровац на Млави 

о поверавању допунске делатности број 020-200/2018-02 од 24.12.2018. године. 

 4211   -    Изградња путева и аутопутева 

 7111   -    Архитектонска делатност 

 7112   -    Инжењерске делатности и техничко саветовање 
 

             Материјалне услове за основну делатност Јавног предузећа обезбеђује предузеће продајом својих 

услуга на тржишту, док за допунску делатност материјалне услове обезбедила је Општина Петровац на 

Млави. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА 
 

 

ЈКП “Паркинг сервис”

Техничка служба

РГ “Транспорт“
РГ “Паркинг и управљање и одржавање 

јавних и некатегорисаних путева”

Општа паркиралишта

Посебна паркиралишта

Управљање и одржавање јавних и 
некатегорисаних путева

Служба за опште послове



Органи јавног предузећа према постојећем Статуту су: 

 

 Надзорни одбор, као орган управљања, именован 20.08.2020. године Решењем СО Петровац  

на Млави број: 020-142/2020-02 

1. Станојловић Радованче     ЈМБГ  0507963763821     (председник) 

2. Ранковић Маријана             ЈМБГ  1103982767013    (члан) 

3. Зоран Ђорђевић                    ЈМБГ  0503961763829    (члан) 

 

 Директор, као орган пословођења, именован 29.10.2018. године Решењем СО Петровац на 

Млави број: 020-164/2018-02 

1. Ранђеловић Саша                 ЈМБГ  2709966763813 

 
3. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Правилником о унутрашњој организацији предвиђено је да послове из надлежности Предузећа 

обавља 15 радника. Предузеће има 15 запослених, организованих за рад у две смене, радним даном од 700 

до 2100 и суботом од 700 до 1500..  

 

         

Број запослених по: 

квалификационој 

структури 
годинама старости годинама стажа 

НК - До 20 - До 5 - 

ПК - 20 – 30 - 5 – 10 3 

КВ - 30 – 40 4 10 – 20 3 

ССС 11 40 – 50 5 20 – 30 4 

ВКВ - 50 – 60 4 30 - 40 5 

ВС 1 Преко 60 2   

ВСС 3     

 

 Послове рачуноводства обавља приватна агенција “МС Актива”. 

 
4. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА 

 
 Предузеће се финансира искључиво из сопствених средстава, продајом својих услуга на тржишту. Од 

почетка рада предузећа зараде запослених и материјални трошкови покривају се искључиво из сопствених 

средстава.  
 

 Предузеће није користило субвенције нити било коју другу врсту помоћи. 

 
 

5. ПОСЛОВАЊЕ   

 
 ЈКП ”Паркинг сервис” почело је са радом 13. 09. 2006. године. 

 

У претходном периоду предузеће је створило услове за самосталан рад, организован је систем 

наплате по узору на развијеније градове у окружењу и у складу са Одлуком о паркирању возила и 

паркиралиштима на подручју општине Петровац на Млави, успостављена је сарадња са другим државним 

органима и институцијама, обележена су места за паркирање и постављена саобраћајна сигнализација. 

 
Наплата паркирања врши се: 

1. У улицама које су прописно обележене хоризонталном и вертикалном сигнализацијом: 

 Српских владара (од Јована Шербановића до Солунске) 

 Народног фронта (од С. Владара до Петра Добрњца) 

 Милана Танчића (од Петра Добрњца до С. Владара) 



 Вељка Дугошевића (од С. Владара до П. Добрњца) 

 Даворјанке Пауновић 

 7. Јула (од Даворјанке Пауновић до Петра Добрњца) 

 Драгета Живковића 

 Драгошева (од С. Владара до Петра Добрњца) 

 Стеве Миловановића (од С. Владара до Петра Добрњца) 

 Стеве Миловановића (од С. Владара до Чеде Васовића) 

 Чеде Васовића (од Стеве Миловановића до Лазе Лазаревића) 

 Лазе Лазаревића (од Чеде Васовића до С. Владара) 

 Лазе Лазаревића (од Чеде Васовића до кеја Млаве) 

 Млавски кеј (од Стеве Миловановића до тржног центра ”Елмос комерц” заједно са платоом) 

 Слободана Брауновића 

 

2. На посебном паркиралишту: 

 иза Тржног центра ”Инвест-експорта” 

 парцела КП бр. 5942/1/Д уписана у Пл бр. 99 КО Петровац 

 двориште старе основне школе 
 

Дужина свих улица у којима се врши наплата паркирања је око 3,5 км, са 539 обележених паркинг 

места. Све приходе предузеће је остварило продајом својих услуга, наплатом паркирања. Наплата 

паркирања за обе зоне општег паркиралишта и посебно паркиралиште иза Тржног центра врши се продајом 

паркинг карти за сваки сат паркирања, за целодневно и месечно паркирање. За зону Такси наплата се 

врши на месечном нивоу преко Дирекције предузећа. У дворишту Старе основне школе наплату паркирања 

врши инкасантска служба. Продаја паркинг карти организована је преко 8 продајних места, киоска за 

продају штампе, преко СМС и преко контролора-инкасаната. Услови, начин паркирања и наплате истакнути 

су на допунским таблама поред саобраћајних знакова за обележавање паркиралишта. Паркирање без 

истакнуте карте за паркирање наплаћује се посебном дневном картом. О свим случајевима не плаћања 

паркирања и уоченим проблемима редовно се обавештава надлежна инспекција. 
 

У 2020. години предузеће је дало свој допринос увећању прихода у буџет Општине, тако што је 

Комуналној инспекцији доставило комплетну документацију за подношење 617 прекршајних налога, чиме су 

створени услови за наплату у износу од 1.851.000,00 динара, од корисника паркиралишта који су 

паркирали своја возила супротно општинској Одлуци о паркирању возила и паркиралиштима на подручју 

Општине Петровац на Млави. Реализација наведеног износа зависи од надлежне инспекције. У 2020. 

години остварени приход у буџет по овом основу укључујући и раније поднете захтеве, а према подацима 

Комуналне инспекције, износи укупно 504.000,00 динара. 
 

Од 617 комплетираних предмета који су дати Комуналној инспекцији Општине Петровац на Млави  

на даљу реализацију наплаћено и уплаћено 504.000,00 динара у буџет Општине Петровац на Млави.  

 
                                       ПРЕГЛЕД ПОДНЕТИХ И РЕШЕНИХ ПРИЈАВА ОД 2006. ДО 2020. ГОДИНЕ 

 

Година 

Број 

поднетих 

пријава 

или налога 

Могућ 

приход у буџет 

(процена) 

Остварен 

приход у буџет 

(подаци 

инспекције) 

2006 541 1.623.000  

2007 973 2.919.000  

2008 509 1.527.000 1.338.000 

2009 590 1.770.000 1.002.000 

2010 356 1.068.000 597.000 

2011 321 1.605.000 944.000 

2012 194 970.000 997.000 

2013 743 3.715.000 1.310.000 

2014 626 3.130.000 2.081.000 

2015 628 3.140.000 1.325.000 



2016 593 2.965.000 1.985.000 

2017 640 3.200.000 1.389.000 

2018 519 778.500 9.000 

2019 702 1.053.000 816.000 

2020 617 1.851.000 504.000 

УКУПНО: 8552 31.314.500 14.770.000 

 

 

Наведени подаци односе се на кориснике јавних паркиралишта само са домаћим регистарским 

таблицама. За 2006. и 2007. годину од инспекције нису добијени подаци о приходима у буџет од поднетих 

пријава, тако да у укупном износу закључно са 2020. годином износи 14.770.000,00 динара где нису 

урачунати приходи из 2006. и 2007. године. Наведени износ уједно и представља допринос предузећа 

буџету. 

 

У 2020. години укупно је написано 3048 налога за плаћање дневне карте, за домаћа возила 2708 и 

за страна 340. Наплаћено је укупно 1719 налога, од тога 1494 за домаћа возила и 225 за страна. Није 

наплаћено 1329 налога. Обзиром да не постоје подаци о власници возила страних регистарских таблица, 

склопљен је уговор са фирмом „EPC plc pan european collection“ из Лондона која врши наплату у земљи и 

месту пребивалишта власника возила са страним регистарским таблицама који је користио а није платио 

паркирање у граду.  

 

Рад специјалног возила ”Паук” везан је за рад радника Полицијске станице Петровац и Комуналне 

инспекције, без чијег ангажовања специјално возило ”Паук” не може да ради.  

 

ПРИХОД ОД ПОДИЗАЊА НЕПРОПИСНО ПОДИГНУТИХ ВОЗИЛА 

подигнуто возила комада дин/ком 
свега 

динара 

укупно 

динара 

 ОД РАДА ПОЛИЦИЈЕ 

Наплаћено 100% 67 6.000,00 402.000,00 

450.000,00 Покушај 75% 0 4.500,00 0,00 

Покушај 50% 16 3.000,00 48.000,00 

 ОД РАДА ИНСПЕКЦИЈЕ 

Наплаћено100% 0 6.000,00 0,00 

0,00 Покушај 75% 0 4.500,00 0,00 

Покушај 50% 0 3.000,00 0,00 

Укупан приход од подизања возила 450.000,00 

Приход од преношења возила 2.500,00 

Укупан приход са ПДВ за целу годину 452.500.00 

Укупан приход без ПДВ за целу годину 362.000,00 

 

 

У 2020. години предузеће је у буџет оснивача уплатило 50% добити из 2019. године у износу од 

462.155,81 динара. 
 

У предходној години, и од самог почетка рада, предузеће је из текућег прилива средстава покривало 

трошкове пословања и трошкове зарада запослених. Предузеће све своје финансијске обавезе редовно 

измирује и нема неизмирених финансијских обавеза.  

У Годишњем програму пословања за 2020 годину који је оснивач одобрио, планирани су приходи и 

трошкови који су се могли јавити у одређеном износу. 

  Међутим, предузеће је пословало смањеним капацитетом из оправданих разлога због пандемије 

COVID 19. У месецу aприлу по Одлуци Kризног штаба Општине Петровац на Млави ЈКП „Паркинг  сервис“ је 

обуставио наплату, контролу наплате паркиралишта и продају услуга предузеће и самим тим у наведеном 

месецу није било прихода што је утицало на поремећај пословања. Из тог разлога, а и поред свих  смањења 

трошкова дошло је до губитка на крају пословне године. Наведени губитак биће покривен из нераспоређене 

добити предходних година.  



 

 
 

 6. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020 годину 

 

ПРИХОДИ (без ПДВ): 
 

РБ Врста прихода динара 

1 
Са општих и посебних паркиралишта, СМС, 
месечне карте и продаја картица. 

13.371.000,00 

2 
Од подизања непрописно паркираних 
возила 

362.000,00 

3 Приход из буџета 768.000,00 

4 Од осталих услуга 11.000,00 

                                               УКУПНО: 14.512.000,00 
 

РАСХОДИ: 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

Планирани 

приход

Остварени 

приход

Планирани 

расход

Остварени 

расход

Планирани 

остатак

Губитак

20400000

14512000

20003415

14858157

396585
346157

Р.б. В р с т а   т р о ш к о в а динара 

1 Провизија за продају паркинг картица на киосцима и за наплату преко СМС порука 648.191,94 

2 Зараде запослених са порезом и доприносом (9.473.473,00+1.089.008,00) 11.329.039,00 

3 Накнаде члановима Надзорног одбора 226.968,00 

4 

Остала лична примања (солидарна помоћ запосленим у случају болести или смрти, давања поводом дана 

фирме, 8. марта, поклон пакетићи за децу, јубиларне награде и отпремнине, солидарна помоћ ради 
ублажавања неповољног материјалног положаја и сл.) 

346.544,00 

5 Трошкови превоза запослених на радно место 86.551,58 

6 Трошкови превоза чланова Надзорног одбора 0,00 

7 Трошкови путарина 0,00 

8 Трошкови дневница 0,00 

9 Трошкови одржавања возила, регистрација, реервни делови 176.399,00 

10 Гориво и мазиво 100.000,00 

11 Амортизација основних средстава 308.930,81 

12 Електрична енергија 65.613,30 

13 Канцеларијски материјал  28.751,00 

14 Штампање картица 68.880,00 

15 Услуге одржавања објекта и опреме 82.486,80 

16 Трошкови осталих услуга (обележавање паркинг места, саобраћајна сигнализација) 0,00 

17 Заштитна ХТЗ опрема, ситан инвентар, 37.440,00 

18 ПТТ трошкови, интернет 186.406.13 

19 Трошкови по уговору о делу 0,00 

20 Трошкови рекламе и пропаганде 0,00 

21 Остали нематеријални трошкови (прегледи запослених,  набавка стручне литературе) 15.542,47 

22 Репрезентација 19.996,58 

23 Трошкови осигурања основних средстава, опреме и колективно осигурање запослених 68.999,47 

24 Поправка, одржавање паркиралишта у дворишту старе основне школе 72.000,00 

25 Закуп дворишта старе основне школе 0,00 



 

 

Преглед исплаћених зарада запослених и чланова надзорног одбора у 2020. години 
 

МЕСЕЦ 

ЗАРАДА 

(из ПП, ОД и 

ЗИП образаца)* 

Исплате по 

уговорима*

* 

Друга 

примања 

(јубиларне 

награде, 

солидарна 

помоћ, 

отпремнине) 

Накнада 

трошкова 

(за 

службена 

путовања, 

за долазак 

и одлазак 

са рада и 

за рад на 

терену) 

Зарада из 

добити 

(дивиденда) 

Број 

запослених 

Број лица 

ангажованих 

по уговору 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Јануар 910.796,00 22.088,00 0,00 7.231,78  15 2  

Фебруар 838.929,00 22.064,00 0,00 4.646,22  14 2  

Март 873.683,00 15.760,00 164.514,00 6.457,33  13 2  

Април 878.578,00 15.760,00               0,00 0,00  13 2  

Мај 900.314,00 15.760,00 0,00 7.031,78  14 2  

Јун 1.005.817,00 22.064,00 0,00 7.023,56  14 2  

Јул 1.009.653,00 22.064,00 0,00 7.023,56  14 2  

Август 1.013.356,00 15.760,00 0,00 7.023,56  14 2  

Септембар 993.167,00 22.064,00 0,00 8.356,00  15 2  

Октобар 972.330,00 15.760,00 0,00 7.023,56  14 2  

Новембар 979.479,00 22.064,00 165.030,00 13.300,45  14 2  

Децембар 952.937,00 15.760,00 35.000,00 11.433,78  13 2  

УКУПНО: 11.329.039,00 226.968,00 346.544,00 86.551,58  15 2  

 
 

7. РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
 

Укупан приход без ПДВ:                        14.512.000,00 динара 

Укупан расход:                                          14.858.156,81 динара 

Губитак за 2020. годину                             346.156,81 динара 
 

 

У претходној 2020. години предузеће је пословало смањеним капацитетом у односу на Годишњи 

план и програм пословања за 2020. годину из оправданих разлога због пандемије COVID 19. У aприлу 

месецу на основу Одлуке Кризног штаба Општине Петровац на Млави а поводом пандемије COVID 19 

предузеће је обуставило наплату, контролу наплате паркиралишта и продају својих услуга. Пошто предузеће 

искључиво живи од наплате паркинга и продаје својих услуга, а како у горе наведеном периоду то није 

рађено, у наведеном месецу није ни било прихода, а све доспеле обавезе су редовно измириване. Сви 

запослени су били на годишњем одмору, нико од запослених није отпуштен а примања су им била редовна и 

без умањења. Од наведеног периода па до краја 2020. године успешно је саниран део последица 

ограничења рада али је ипак остао један мањи део негативног пословања, тако да је губитак сведен на 

346.156,81 динара.  
 

                                                                                                                                                                                 Директор 

                                                                                                                                                                     ЈКП “Паркинг сервис”               

                                                                                                                                                                       Петровац на Млави 

                                                                                             

                                                  M.П                       .................................................... 

                                                                                                                                                                        (Саша Ранђеловић) 

26 Комуналне услуге 109.301.34 

27 Трошкови вођења рачуноводства 220.000,00 

28 Трошкови ревизије 98.768.56 

29 Трошкови чишћења радних просторија 300.000,00 

30 Трошкови загревања радних простороја 65.176.65 

31 Лиценца за софтвер 19.824,00 

32 Основна средства 96.992,00 

33 Донације 0,00 

34 Остало ( улично осветљење,спољна фасада и др. ) 79.360,00 

 УКУПНО: 14.858.156,81 
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