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1. УВОД
Jавно предузеће Дирекција за изградњу основано је одлуком СО Параћин бр.
011-110/95-01 од 21.02.1995. (ОСГ бр. 2/95,6/01,16/01,1/03 и 29/04), Одлуке о
усклађивању оснивачког акта ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин број 0233/2016-01-II од 30.11.2016.године, Одлуке о јавној расвети број 352-49/2016-01- II од
30.11.2016.године и одлуком о јавним паркиралиштима број 344-463/2016-01-II од
30.11.2016.године, Одлуком о улицама и путевима на територији општине Параћин
број 344-464/2016-01-II од 30.11.2016.године, ЈП Дирекције за изградњу општине
Параћин обавља следеће послове:
- Управљач јавног пута
- Управљање јавним паркиралиштима и
- Одржавање јавне расвете
- Обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту
грађевинског земљишта,
- Архитектонске и инжењерске услуге, пројектовање, израда планова, надзор над
изградњом грађевина чији је инвеститор општина Параћин.
Законски оквир за израду програма:
- Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС",бр.15/2016)
- Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр, 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др.закони и 103/2015)
- Закон о раду ("Сл.гласник РС",бр.24/2015, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)
- Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС",бр.101/2005, 123/2007, 101/2011,
93/2012 и 104/2013)
- Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС",бр.88/2011)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно
зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник
РС",бр.116/2014)
Претежна делатност коју Јавно предузеће обавља је:
52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- пратеће активности у вези с коришћењем (наплата и одржавање) путева,
мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског
смештаја приколица и др.
Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности ради којих
је основано:
- 41.10 Разрада грађевинских пројеката
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда
- 42.11 Изградња путева и аутопутева
- 68.10 Куповина и продаја властитих некретнина
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање
њима
- 71.11 Архитектонска делатност
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
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- 82.19 Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована
канцеларијска подршка.
У оквиру својих делатности ЈП Дирекција за изградњу реализује следеће
програме:
- Програм одржавања јавне расвете на територији општине Параћин за
2017.годину
- Програм јавних паркиралишта на територији општине Параћин за 2017.годину
- Програм управљања јавним путевима и улицама на територији опшине
Параћин за 2017.годину.
Предузеће као претежну делатност обавља комуналну делатност управљање
јавним паркиралиштима из чл. 2. ст. 3. тач. 7. Закона о комуналним делатностима ("Сл.
гласник РС", бр. 88/2011) а што подразумева стварање и одржавање услова за
коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за
паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и
постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа.
На пословима одржавања улица и путева Дирекција као управљач општинских
(локалних) путева и улица управља путевима и улицама на територији општине
Параћин на основу посебног програма који усваја Скупштина општине Параћин.
На пословима одржавања јавне расвете ЈП Дирекција се стара о одржавању,
унапређењу објеката јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге
површине јавне намене.
ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин учествоваће на јавним набавкама
које расписује општина Параћин и друга предузећа за пружање услуга консалтинга
односно стручног надзора. Поред овога, ЈП Дирекција за изградњу вршиће пружање
услуга израде пројектне документације као и другуге услуге консалтинга за физичка и
правна лица.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2.1. Мисија
Ефикасно извршење и реализација годишњих програма и програмских циљева,
реализација циљева и задатака из оснивачког акта, аката локалне самоуправе из домена
рада предузећа, и стратешких докумената.
Максимално коришћење ресурса за одржање континуитета у нивоу пружених
услуга грађанима, обезбеђењу условa за безбеднo и конфорнo коришћење јавних путева
уз поштовање прописа и захтева корисника услуга.
Стварање инфраструктурне базе за развој општине, задовољство свих грађана и
запослених и очување животне средине.

2.2. Визија
Визија предузећа огледа се у дугорочним развојним опредељењима по
појединим сегментима деловања, постављање виших стандарда како у области
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пословања, обезбеђење савремене инфраструктуре у области комуникације са свим
корисницима, увођењa савремених технолошких и техничких решења у области
управљања јавним путевима уз развијање и побошљање процеса побољшања
квалитета услуга, поштовања законских прописа, одржавања пословног угледа,
обезбеђујући целину, с циљем да негујемо углед, препознатљив стил и етику у раду.

2.3.

Циљеви

Основни циљ је остваривање задате мисије и визије као и спровођење планске
одлуке којом су дефинисани краткорочни и дугорочни циљеви за развој предузећа и
унапређење квалитета пружања услуга.
Увођење савремених техничко - технолошких
реконструкцији, адаптацији и одржавању јавних путева.

решења

у

планирању,

Припрема програма заснована на бази анализе објективних чињеница,
регулативе и потреба грађана.
Успостављање заокруженог инфраструкторног система и мрежа у циљу што
бољег задовољења потреба грађана, очувању безбедбности и обезбеђивању потребне
инфраструктуре.
Превентивно, текуће и инвестиционо одржавање постојеће инфраструктуре,
инсталација и опреме.
Успостављање двосмерне комуникације са грађанима, органима локалне
самоуправе, државним органима и редовно информисање јавности о тренутним,
завршеним и будућим пројектима. Уз коришћење савремених средстава за
комуникацију.
Предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од
општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга,
а посебно:
-

-

-

управљање јавним паркиралиштима што подразумева стварање и одржавање
услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора
одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање
паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила
по налогу надлежног органа;
обезбеђивање јавног осветљења што подразумева одржавање, адаптацију и
унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају
саобраћајне и друге површине јавне намене;
управљање јавним путевима што подразумева: коришћење јавног пута
(организовање и контрола наплате накнада за употребу јавног пута, вршење
јавних овлашћења и сл.); заштита јавног пута; организовање и обављање
стручних послова на, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута;
организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и
заштитом јавног пута; планирање изградње, реконструкције, одржавања и
заштите јавног пута; означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним
путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве;
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-

архитектонске и инжењерске услуге, пројектовање, израда планова, надзор над
изградњом грађевина чији је инвеститор општина Параћин,
обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту
грађевинског земљишта,

а све ради развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса,
обезбеђивања техничко - технолошког и економског јединства система и усклађености
његовог развоја и стицања добити.
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3.ОГРАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА
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4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.
ГОДИНУ
Процењени физички обим активности у 2016. години
ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин у оквиру свог пословања за
2016.годину реализовала је два програма и то:
- Програм уређивања грађевинског земљишта који доноси Скупштина општине
на предлог ЈП
- Програм изградње, реконструкције и одржавања јавних путева који доноси
Надзорни одбор јавног предузећа сагласност на програм даје Скупштина општине.
Реализацију оба програма извршавале су и пратиле стручне службе ЈП
Дирекција за изградњу општине Параћин.
На основу релизација ових програма у 2016.години сачињен је Програм
пословања ЈП Диреције за изградњу општине Параћин за 2017.годину.

5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017.ГОДИНУ
Физички обим активности обухваћен је кроз програме предузећа за 2017.годину
и то:
- Програм одржавања јавне расвете на територији општине Параћин за
2017.годину
- Програм јавних паркиралишта на територији општине Параћин за 2017.годину
- Програм управљања јавним путевима и улицама на територији опшине
Параћин за 2017.годину.

6. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
- ПРИХОДИ Редни
Конто
Приходи
број
1
614001 Приходи од услуга управљачa пута

Укупна
средства
50,738,274

2

614002 Приходи од услуга одржавања уличне расвете

7,663,030

3

614003 Приходи месечна претплата - паркинг

1,000,000

4

614005 Приходи од издавања услова и сагласности

83,333

5

614006 Приходи од раскопавања јавних површина

416,667

6

614007 Приходи од услуга паркинг сервиса

7

614009 Приходи од услуга паркинг сервиса (паук)

8
9

614011 Приходи од активирања учинака
614012 Приходи по основу донација

10

614014 Приходи од продаје основних средстава
8

5,500,000
250,000
0
0
2,083,333
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12

Приходи од израде урбанистичке и друге техничке
документације
614016 Приходи од судских пресуда

13

614017

14

Приходи од накнаде за постављање водовода,
614018 канализације, електричних, телефонских и
телеграфских водова и сл. на јавном путу

15

640001 Приходи од НСЗ

11

614015

2,083,333
833,333

Приходи од накнаде за закуп делова земљишног
појаса јавног пута

8,333

41,667

4,000,000
Укупно :

74,701,304

- РАСХОДИ Р.
Класа
бр.
1

2

Конто

Назив

Укупна
средства

3

4

5

51

Трошкови материјала и енергије

9,912,500

510

Набавка материјала
Трошкови набавка материјала за одржавање
јавне расвете
Трошкови материјала за израду
Трошкови набавке асфалта
Трошкови набавка материјала за
неасфалтиране путеве са превозом
Тршкови набавке материјала за вертикалне
сигнализације
Трошкови набавке материјала за зимску
службу
Трошкови набавке ХТЗ опреме
Трошкови осталог материјала
Трошкови осталог материјала за посебне
намене
Трошкови набавке кетриџа
Трошкови горива и енергије
Трошкови услугa за електричну енергију
Трошкови бензина за возила Дирекције
Трошкови бензина за паркинг
Трошкови бензина за јавну расвету
Трошкови резервних делова
Трошкови набавке алата и инвентара
Трошкови штампе
Трошкови стручне литературе и др.

3,229,167

51001
511
51101
51102
51103
51104
51105
512
51201
51202
513
51301
51302
51303
51304
514
51401
51402
51403

9

3,229,167
4,916,667
2,500,000
1,041,667
833,333
416,667
125,000
166,667
41,667
125,000
916,667
250,000
250,000
83,333
333,333
625,000
41,667
500,000
83,333
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Трошкови једноктарног отписа алата и
инвентара

58,333

51501

Трошкови инвентара за одржавање хигијене

58,333

52001
52002
52003
52004
52005
52006
52007
52008

Трошкови зарада, накнада зарада и остали
лични расходи
Трошкови зарада и накнада зарада
Нето зарада
Порез на зараде
Трошкови доприноса радника
Трошови доприноса послодавца
Накн. члан. надз. одбора и комис.
Боловање преко 30 дана
Породиљско боловање
Трошкови зарада запослених преко НСЗ

515

52
520

Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накн.зарада на терет послодавца

521
52101
529
52901
52902
52903
52904
53
530
53001
53002
531
53101
53102
53103
53104
532
532001
532002
532003
532004
532005
532006

Солидарни порез
Остали лични расходи и накнаде
Трошкови помоћи у случају смрти запос.или
члана уже пор.
Трошкови превоза радника
Трошкови превоза – маркице
Трошкови дневница на службеном путу
Трошкови производних услуга
Трошкови услуга на изради учинака
Трошкови производних услуга на изради
учинака за одржавање путева и улица
Трошкови производних услуга на изради
учинака за одржавање неасфалтираних
јавних путева
Трошкови транспортних услуга
Трошкови ПТТ услуга (телефон)
Трошкови интернета
Трошкови ПТТ (марке)
Трошкови мобилних телефона
Трошкови услуга одржавања
Трошкови набавке рачунарских софтвера
Трошкови поправке централног грејања
(нове просторије)
Трошкови поправке електричних инсталација
Трошкови занатских радова (нове
просторије)
Трошкови осталих услуга и материја за
текуће поправке
Трошкови комуникационих инсталација
(нове просторије)
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22,458,833
20,392,667
9,000,000
1,200,000
2,520,000
2,400,000
1,256,000
8,333
8,333
4,000,000
1,512,000
1,512,000
554,167
54,167
375,000
41,667
83,333
33,645,833
1,458,333
1,041,667
416,667
300,000
41,667
50,000
41,667
166,667
31,233,333
500,000
333,333
83,333
333,333
41,667
375,000

ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин

532007
532008
532009
532010
532011
532012
532013
532014
532015
532016
532017
532018
532019
532020
532021
532022
532023
539
53901
53902
53903
53904
53905
55
550
55001
55002
55003
55004
55005
55006
551
55101
55102

Трошкови текућег одржавања путничких
возила
Трошкови текућег одржавања теретних
возила
Трошкови месечног одржавања ГПС уређаја
Услуге Трошкова хорзонталана
сигнализација
Услуге Трошкова одржавање семафора
Услуге одржавања вертикалне сигналација
Услуге зимске службе по уг.2016.год.
Услуге на одржавању неасфалтираних јавних
путева уг.из 2016
Трошкови одржавања уградне опреме
Услуге одржавања софтвера за паркинг
Трошкови закупа механизације за путеве
Трошкови закупа механизације за зимску
службу
Трошкови закупа механизације за јавну
расвету
Трошкови закупа механизације за насипање
јавних путева
Услуге машинског чишћења банкина
Хитне интервеције на трафо станицама
Услуге одржавања пружних прелаза (Закон о
железницама)
Трошкови осталих услуга
Трошкови на име провизија мобилних
оператера и администратору на име
коришћења софтвера
Трошкови канцеларијског материјала
Трошкови услуга одржавања рачунара и
система
Трошкови Набавке и уградња ГПС уређаја
Трошкови израде и одржавање сајта
Нематеријални трошкови
Трошкови непроизводних услуга
Остали трошкови за пословна путовања у
земљи
Трошкови котизација за семинаре
Трошкови објављивања тендера и
информативних огласа
Трошкови осталих медицинских услуга
Услуге заступања од стране адвоката
Трошкови књиговодствених услуга и
ревизије
Трошкови репрезентације
Трошкови репрезентације
Трошкови угоститељских услуга
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250,000
250,000
166,667
5,000,000
250,000
416,667
5,833,333
1,666,667
25,000
250,000
1,041,667
208,333
1,250,000
1,041,667
833,333
250,000
10,833,333
654,167
416,667
41,667
83,333
8,333
104,167
3,808,333
1,066,667
66,667
33,333
41,667
8,333
416,667
500,000
125,000
58,333
66,667
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552
55201
55202
55203
55204
553
55301
555
55501

Трошкови премија осигурања
Трошкови осигурања возила
Трошкови осигурања запослених у случају
несреће на раду
Трошкови осигурања осталих објеката
Трошкови осигурања возила за лежарину
Трошкови платног промета
Трошкови платног промета
Трошкови пореза
Трошкови локаних такси - порез на имовину

416,667
83,333
41,667
250,000
41,667
166,667
166,667
12,500
12,500

Остали нематеријални трошкови
2,020,833
559001
Трошкови регистрације возила
58,333
559002
Трошкови судких такси
250,000
559003
Трошкови услуга информисања јавности
41,667
559004
Трошкови извршитеља
416,667
559005
Трошкови радио - телевизијска претплата
12,500
559006
Трошкови за стручне испите
66,667
559008
Трошкови лиценци
41,667
559009
Услуге правних савета
300,000
559010
Трошкови консултантских услуга
833,333
УКУПНИ РАСОДИ
69,825,500
Измена финансијског плана може се извршити Одлуком Надзорног одбора у
оквиру исте класе конта а у висини расположивих средстава.
559

Прилози:
3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016.године;
3.2.1. Биланс стања у периоду 01.01.-31.12.2016.године;
3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2016.године;
5.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016.године са кварталним пројекцијама;
5.1. Биланс стања у периоду 01.01.-31.12.2016.године са кварталним пројекцијама;
5.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-30.11.2016.године;

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
Полазну основу приликом планиране масе зарада за 2017.годину чине појединачне
зараде, као и планиран укупан број запослених у 2017.години. Законом о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата,односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник Рс бр. 116/2014) који је ступио на
снагу 28.10.2014.године прописано је смањење основица за обрачун и исплату плата
код корисника јавних средстава за 10% почевши од месеца новембра 2014.године, као и
обавеза уплате разлике између укупног износа плата обрачунатих применог основице
која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице на
рачун прописан за уплату јавних прихода РС.
Трошкови запослених - планирани су у свему према законским прописима који
се односе ограничење трошкова запослених у јавном сектору
Прилог:
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6.1. Табела трошкови запослених,
6.4. Табела исплаћене зараде у 2016.години и планирана маса средстава за зараде у
2017.години,
6.4. Табела обрачун и исплата зарада у 2017.годину.
Динамика запошљавања и текстуално образложење – Предузеће у 2017.години
не планира запошљавање нових радника, осим у случају добијања сагласности од
стране Министарства за два радник која би се примила у стални радни однос.
Прилог:
6.2. Табела динамика запошљавања
Структура запослених одређена је актом о систематизацији и у складу је са
тренутним потребама предузећа .
Прилог:
6.3. Табела планиране структуре запосленисти
Планиране накнаде члановима Надзорног одбора - Накнада члановима
Надзорног одбора одређена је решењем Скупштине општине Параћин и за председника
износи 25.000,00 а за члана 18.000,00 динара на месечном нивоу.
Прилог:
6.5.Табела накнаде члановима НО

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ
У прилогу се налази табела капиталних улагања којом су обухваћене сви
пројекти изградње и улагање у опрему, којима се увећава имовина Предузећа.

- ПРИХОДИ Редни
Приходи
број
1
Сопствена средства
УКУПНИ ПРИХОДИ

Укупна
средства
2,116,667
2,116,667

- РАСХОДИ Р.бр. Класа

Конто

02
02301
02302
02303

Назив

Укупна
средства

Некретнине, постројења и опрема

2,116,667

Набавка корпе за јавну расвету
Трошкови набавке опреме за домаћинство
Трошкови набавке штампача

1,100,000
16,667
208,333
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02304
02305
02306
02307

Трошкови набавке уградне опреме
Трошкови набавке фотографске опреме
Трошкови набавке рачунарске опреме
Трошкови набавка канцеларијске опреме
(намештај)
УКУПНИ РАСОДИ

125,000
0
166,667
500,000
2,116,667

Инвестиције у 2017.годину односе се на набавку корпе за јавну расвету како би
смо били у могућности да обављамо послове који су нам поверени, и набавку опреме
која је неопходна за функционисање ЈП Дирекције за изградњу а тичу се сређивања
просторија у објекту Дома војске. Наведене инвестиције ЈП Дирекција за изградњу
општине Параћин финансираће из сопшствених средстава.

9. ЗАДУЖЕНОСТ
Јавно предузеће Дирекција за изгадњу планира у 2017.години нема кредитне обавезе.
Као и неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања.
У прилогу:
Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ
ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
- Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и
услуга за обављање делатности
Прилог:
9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање
делатности
- Табела средстава за посебне намене
Прилог
9.2. Средства за посебне немене, тачка

11. ЦЕНЕ
ЈП Дирекција у програму пословања за 2017.годину има елементе за
утврђиваање цена комуналних услуга за послове које обавља по оснивачком акту, а то
су:
- пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима
- расходи за набавку опреме, према усвојеним програмима и плановим
- добит предузећа.
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Цене услуга које ЈП Дирекција наплаћује дефинисане су кроз ценовнике које је
усвојио Надзорни одбор ЈП Дирекције за иградњу, и који су дати на сагласност
Скупштини општине Параћин.
ЈП Дирекција за изградњу је формирала следеће ценовнике:
- Ценовник накнаде за коришћење јавних паркиралиша
- Ценовник услуга одржавања јавне расвете на територији општине Параћин
- Ценовник вршења услуга контроле коришћења јавних паркиралишта
- Ценовник радова на одржавању саобраћајница
- Ценовник услуга одржавања јавних путева на територији општине Параћин
- Ценовник услуга издавања услова, сагласности, вршења надзора и осталих
услуга јавног предузећа ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин.
Ценовници Предузећа дати су у прилогу.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази
због неочекивани и изненадних догађаја. Ризик представља опасност и несигурност
остваривања очекиваних резултата пословања.
Циљ система управљања ризицика у ЈП Дирекција је стварање профита и смањење
последице ризика.
Предузеће своје активности финансира из остварених прихода.
Остварена добит по завршном рачуну за 2017.годину уплаћује се освнивачу у
износу од 5%, а преостали износ усмериће се на набавку додељених комуналних
услуга.
При изради програма приходи и расходи планирани су у складу са принципима.
Рационалности - у планирању структуре расподеле средстава по основу
одржавања, инвестиционих захвата, за трошкове запослених у Дирекцији, средства за
зараде и остале материјалне трошкове,
Одрживости – финансијки оквир је задат Одлуком о Буџету за 2016. год. с тим
што због готовинске основе морају се имати у виду и пренете обавезе из претходне
године,
Континуитету – намера да се како у натуралном тако и у финансијском
погледу, преузете обавезе из претходне године реализују кроз програм за 2016.год.
Равномерности – намера да се средства Буџета што равномерније користе не
само по функцијама и намерама већ и по територијалном принципу.
Законитости - поштовање законских прописа, аката и прописаних процедура.
Транспарентности – како у односима према јавности и грађанима тако и према
свим институцијама на локалном и републичком нивоу.

13. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА
Ефикасност извршења и реализације програма исказана кроз извештаје о раду како
кварталне тако и годишње.
Прилог: индикатори за мерење ефикасности пословања
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