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1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. Мисија

Мисија ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак је да се на најбољи начин уреди област паркирања

путничких возила и реши проблем мирујућег саобраћаја у граду –што је основна

делатност овог јавног предузећа. На основу свеобухватних анализа о потребама и

могућностима корисника услуга предузећа, уочено је да у ужем центру града недостају

слободна места за паркирање, због чега ће се у наредном периоду радити на

проналажењу решења за отклањање тог проблема.

Тежња да се стално унапређује квалитет у пружању услуга, као очекивани резултат биће

добри пословни резултати и задовољство грађана, што чини предуслов успеха, а

одговорнст према постављеним задацима, учиниће реалним остварење мисије

предузећа. Стручност, аналитичност и спремност за иновације у пословању чине

предузеће компетентним у настојању да се успостави савремени режим паркирања и

реши проблем стационарног саобраћаја на најефикаснији и за кориснике наших услуга

најприхватљивији начин.

1.2. Визија
Визија ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак се састоји из неколико кључних елемената:

 Тежња за унапређењем нивоа услуге на виши степен уз примену нових

технологија (СМС наплата паркирања, аутоматско подизање рампи на затвореним

паркинзима уз помоћ камера које очитавају таблицу возила);

 Проширивање активности предузећа сходно наведеним делатностима предузећа

у статуту, првенствено на одржавању хоризонталне и вертикалне сигнализације

на паркинзима и у граду;

 Повећање капацитета за паркирање, изградњом гараже ( у 2014. години у

сарадњи са Градском управом за урбанизам, усагласити који би простор био

погодан за изградњу затворене паркинг гараже и у том смислу урадити план

развоја предузећа и план изградње монтажне или зидане гараже).
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1.3. Циљеви

Циљ „Паркинг сервиса“ je да модернизује и унапреди саобраћајну културу паркирања у

граду. To подразумева организацију паркиралишта, њихово уређење, видно и прописно

обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, како би грађани ову опцију

услуге могли да користе на најбољи и најквалитетнији начин. ЈКП „Паркинг сервис“ има

за циљ да у 2014. години организује и примени нови систем паркирања у Чачку, који

подразумева организацију паркиралишта у четири зоне: Екстра зона (црвена), I зона

(жута), II зона (зелена) и III зона (плава) и сасвим другачији систем наплате од до сада

примењиваног. Уместо инкасаната, биће ангажовани контролори, који ће проверавати да

ли је корисник платио паркинг место. За плаћање услуга од стране корисника

предвиђене су три могућности: посредством СМС-а, куповином паркинг карте директно

од контролора или у трафикама односно „паркинг кућицама“.

Да би се жељени циљ постигао неопходно је да Скупштина града усвоји план и програм

пословања за 2014. годину, ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, како би се стекли услови за

расписивање јавне набавке мале вредности и избора најбољег понуђача (провајдера), а

затим и потписивање тројних уговора са свим релевантним оператерима мобилне

телефоније. Уз напред наведене поступке неопходно је и уредити пратећа документа и

одлуке.

У 2014. години ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак извршиће прву фазу проширења

паркиралишта сходно Одлуци о јавним паркиралиштима број 06-66/11- I од 13 и

15.09.2011. године, док ће у 2015. години бити извршена и друга фаза, којом би била

покривена сва паркиралишта, предвиђена напред поменутом одлуком.

У 2014. години биће неопходно наставити сарадњу са незапосленим лицима преко

Омладинске задруге, ангажовањем на пословима инкасаната путем обављања

привремених и повремених послова.

Проширење паркиралишта, ангажовање довољног броја задругара и запошљавање

потребних радника, радиће се планирано уз дозволу надлежних.
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Организациона структура ЈКП "Паркинг сервис" Чачак је приказана на следећем

дијаграму:

Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се Правилником.

Органи предузећа су:

 Надзорни одбор - орган надзора (три члана)

 Директор предузећа - орган пословодства.
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3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

Град Чачак се одликује снажним процесом повећања броја моторних возила што

изискује потребу да се велика пажња поклони проблематици паркирања у граду.

ЈКП ''Паркинг сервис'' Чачак је једино предузеће организовано на територији града Чачка

за обављање делатности одношења неправилно паркираних возила и наплате

паркирања на општим и затвореним паркиралиштима .

Корисници услуга предузећа су грађани који возилом долазе у дефинисане зоне за

наплату паркирања и контролу саобраћаја. Досадашња искуства показују да треба

обратити пажњу на: повећање капацитета паркирања, увођење нове технологије,

економичности пословања, продуктивности итд.

Предузеће своју основну делатност коришћења, управљања јавним паркиралиштима и

одржавања, финансира средствима које обезбеђује наплатом паркирања путем

продатих карти и ангажовањем специјалног возила - „паука“ на уклањању непрописно

паркираних возила.

Нормативно правни основ обављања поверених послова у оквиру комуналних

делатности ЈКП ''Паркинг сервис'' Чачак је:

 Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 16/97, 42/98, 88/2011),

 Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012),

 Фискална стратегија за 2014. годину , са пројекцијом за 2015. и 2016. годину („Сл.

гласник РС“, бр. 97/2013),

 Закон о основама безбедности сабраћаја на путевима; („Сл. лист СФРЈ“, бр. 50/88,

63/88 -исп. 80/89, 29/90 и 11/91 и „Сл. лист СРЈ“ , бр. 34/92, 13/93 -одлука СУС,

24/94, 91/94, 28/96 и 3/2002),

 Одлука о јавним паркиралиштима („Сл. лист града Чачка“, бр. 11/2011)

 Одлука о комуналним таксама („Сл. лист града Чачка“, бр. 25/2012),

 Закон о предузећима (Сл.лист СРЈ 29/96, 33/96, 29/97, 59/98,74/99, 9/01),

 Закон о привредним друштвима (Сл.л. 125/04 ),

 Закон о буџетском систему („ Сл. Гл. РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 и

62/13).
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3.1. Процењени физички обим активности у 2013. години

Физички обим броја издатих карти на паркиралиштима по зонама урађен је на основу

стварног броја издатих карти од 01.01.2013. до 30.11.2013. увећаног за просечни

месечни физички обим првих једанаест месеци, што је представљено табеларно.

Процењена вредност наплате комуналне таксе на општим паркиралишта који се предвиђа до краја 2013.год.

Такса по зонама и паркиралиштима

Вредност
таксе у дин.
по започетом

сату

Број карти
јану.-новем.

2013.г.

Просечан број
карти месечно
јан-нов 2013.г.

Број карти који се
процењује до
краја 2013.г.

1 2 3 4 5 6

1 Зона Е - црвена 50 133568 12143 145.711
2 Зона Е - црвена /Ул.Железн. с./ 40 87526 7957 95.483
3 Зона I - жута 39 32511 2956 35.467
4 Зона I - жута /пар.са рампом/ 30 632083 57462 689.545
5 Зона II - зелена 25 305101 27736 332.838
6 Зона II - зелена /пар. тахи ст./ 20 58637 5331 63.968
7 Зона III - плава 15 128293 11663 139.956
8 Камиони, аутобуси 63 3370 306 3.676

Број продатих карти за период 2012.г. из Плана 2013.г. и процена остварења до краја 2013.г.

Такса по зонама и паркиралиштима Број карти
2012.г.

Из Плана
Број карти
који се

предвиђа у
2013.г.

Процена
остварења
број карти
који се

предвиђа до
краја 2013.г.

Индекс
5/4

Индекс
5/3

Индекс
4/3

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Зона Е - црвена 140.647 147.680 145.711 98,67 103,60 105,00
2 Зона Е - црвена /Ул.Железн. с./ 90.355 94.873 95.483 100,64 105,68 105,00
3 Зона I - жута 32.960 34.608 35.467 102,48 107,61 105,00
4 Зона I - жута /пар.са рампом/ 644.267 676.480 689.545 101,93 107,03 105,00
5 Зона II - зелена 321.550 337.628 332.838 98,58 103,51 105,00
6 Зона II - зелена /пар. тахи ст./ 57.041 59.893 63.968 106,80 112,14 105,00
7 Зона III - плава 117.379 123.248 139.956 113,56 119,23 105,00
8 Камиони, аутобуси 3.163 3.321 3.676 110,69 116,22 105,00

Просечни индекс остварења 104,17

Просечни индекс процене остварења броја издатих карти је врло висок и износи 104,17

иако се планирало са повећањем физоичког обима у односу на 2012. годину од 5%.
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Процењена вредност наплате комуналне таксе претплатних-месечних карти који се предвиђа до краја 2013.год.

Физички обим,
Предплатне-месечне карте

у 2013. години.

Вредност
комунал.
таксе у
дин.

Ја
ну
ар

20
13
.

Ф
еб

ру
.2
01
3.

М
ар
т
20
13
.

А
пр
ил

20
13
.

М
ај
20
13
.

Ју
н
20
13
.

Ју
л
20
13
.

А
вг
ус
т
20
13
.

С
еп
те
м
.2
01
3.

О
кт
об

.2
01
3.

Н
ов
ем

.2
01
3.

П
ро
це

на
Д
ец

ем
.2
01
3. Укупно

карти
физички
обим у
2013.г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Комунална такса-претплатна
карта трећа зона возило станара 500 18 18 18 19 20 19 19 17 21 19 21 19 228
Комунална такса-претплатна
карта друга зона возило станара 700 16 17 16 19 19 18 19 19 18 21 22 19 223
Комунална такса-претплатна
карта прва зона возилостанара 900 103 109 112 108 108 109 108 104 105 108 108 108 1290
Комунална такса-претплатна
карта за ограђени п. Код «такси
станица» 1090 24 24 26 28 26 25 25 31 33 31 30 28 331
Комунална такса-претплатна
карта трећазона 1540 8 7 6 7 5 6 5 5 4 6 7 6 72
Комунална такса-претплатна
карта друга зона 1668 22 25 26 28 29 28 31 29 32 35 35 29 349
Комунална такса-претплатна
карта за другу и трећу зону 2246 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Комунална такса-претплатна
карта прва зона 2825 100 103 103 102 102 103 97 94 97 101 100 100 1202
Комунална такса-претплатна
карта за прву и другу зону 3300 14 14 13 13 13 13 13 13 11 13 12 13 155
Комунална такса-претплатна
карта за све локације 4365 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 133

Физички обим броја издатих претплатних-месечних карти урађен је на основу стварног

броја издатих карти од 01.01.2013. до 30.11.2013. увећаног за просечни месечни физички

обим првих једанајест месеци, што је представљено табеларно.

Процењена вредност физичког обима уклањања неправилно паркираних возила до краја 2013.год.

Уклањање и одношење неправилно
паркираних возила по категоријама

Цена Физички обим одношеења и чувања непрописно паркиораних
возила по месецима за 2013. годину

Цена у дин. и физички обим по месецима
у

дин. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Уклањање возила до 800 kg. 3.500 1 - 1 1 1 - 1 1 - - - 1

Уклањање возила до 800 kg. са посебних
површина 4.000 2 2 2 4 - 2 - 4 - 1 9 2

Уклањање возила до 800 kg. до 1330 kg. 4.000 17 6 12 9 15 12 23 4 9 25 8 13
Уклањање возила до 800 kg.до 1330 kg. са
посебних површина 5.000 21 23 35 36 29 25 20 27 21 30 22 26

Уклањање возила до 1331 kg. до 1900 kg. 7.000 2 1 5 4 3 3 6 5 3 2 3 3

Уклањање возила до 1331 kg.до 1900 kg.
са посебних површина 9.000 4 3 10 8 5 9 3 5 5 3 4 5

Уклањање возила до 1901 kg. и више 10.000 - - - - - - - - 1 - - -

Уклањање возила до 1901 kg. и више са
посебних површина 13.000 - - - - - - - - - - - -

Одношење хаварисаних возила, услуга
преноса до 10 km. 3.640 - - 1 - - - - - - - - -
Покушај - трошкови предходно предузетих
радњи при прекиду уклањања возила,
приликом појављивања возача. 1.925 3 3 4 9 8 5 6 - 3 5 7 5
Лежарина 500 2 1 4 4 3 - 1 - 6 1 2 2
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Физички обим броја уклоњених неправилно парираних возила, урађен је на основу

стварног броја уклоњених возила првих једанајест месеци и увећан за просечан број

ношења у 2013.години.

Просечно уклањање неправилно паркираних вотила по радном дану у 2013.години је

2,12 возила / дневно (узето је из физичког обима 609 и укупно 287 радних дана).

Комунални послови, одношење и чување однетих возила, отежавају пословање

предузећа и нерентабилни су али се процес рада одржава у интересу града Чачка.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину

На основу остварених резултата за период јануар-новембар 2013.године. и процене за

децембар 2013. године, извршена је процена остварења плана прихода за 2013. године,

која показује следеће:

 Приход од продаје карата за 1 час паркирања остварен је са индексом 101,32 од

планираног.

 Приход од издавања повлашћених и месечних карати за станаре, правна и

физичка лица остварен је са индексом 78,89 од планираног.

 Приход од одношења неправилно паркираних возила по процени остварен је са

индексом 79,01 од плана.

Опис
Остварено
2012. г.

Планирано
2013. г.

Процена
остварења
2013.г.

Индекс
4/3

Индекс
3/2

Индекс
4/2

1 2 3 4 5 6 7

УКУПАН ПРИХОДИ (1-13) 46.633.488 79.645.829 55.364.963 69,51 170,79 118,72
1 Приходи од општих паркиралишта-ком.так. 35.773.488 44.519.535 45.105.671 101,32 124,45 126,09
2 Приходи од предплатних карата-ком.так. 6.436.895 9.180.465 7.242.117 78,89 142,62 112,51
3 Приходи од закупа п.м.и такси кар. -ко.так. 189.052 200.000 137.475 68,74 105,79 72,72
4 Приходи од дневних карти -ком.так. 100.000 0 -
УКУПНО (1+2+3+4) комунална такса 42.399.435 54.000.000 52.485.263 97,19 127,36 123,79

5 Приходи од директних субвенција 999.857 0 0 - -
6 Приходи од паука 2.959.159 3.506.603 2.770.610 79,01 118,50 93,63
7 Приходи од услуга другом правном лицу 100.000 -
8 Приходи од премије осигурања 20.000 0 -
9 Приходи од камата 20.000 778 3,89
10 Приходи од доплатних карата и опомена 247.224 350.000 108.312 30,95 141,57 43,81
11 Остали приходи 27.813 105.000 0 - 377,52 -
12 Приходи од обележавања саобраћајница -
13 Приходи од проширења паркиралишта 21.544.226 -
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Индекс наплате комуналне таксе у 2013. години је висок и износи 97,19 остварено у

односу на планирано а представља однос између оствареног и планираног прихода.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Предузеће располаже сопственом опремом – са специјалним возилом за одношење

неправилно паркираних возила, опремом за посебна и општа паркиралишта, опремом

за обављање стручно административних послова, опремом за обележавање

хоризонталне сигнализације као и оппремом за зимско чишћење паркиралишта.

4.1. Опрема и ситан инвентар

Процена вредности амортизације пописаних основних средстава урађена је

05.12.2013.године и процењено је да износ 172.289,27 динара. За обрачун просечне

тржишне вредности укупна тржишна вредност свих средстава која су пописана,

предвиђена до краја године и амортизована на дан 05.12.2013.године износи

11.055.270,45 динара, што по средњем курсу на дан 05.12.2013.године од 114.7133

динара за 1Е износи 53.083,81 Е, а све према следећем прегледу:

Т1. Пословни и помоћни објекти

Р
ед

ни
бр

ој

Назив објекта

ЈМ

Ко
ли

чи
на

Процењена
појединачна
тржишна

вредност на
дан 05.12.2013.г.

Укупно
процењена
тржишна

вредност у дин.
на дан

05.12.2013.г.

Укупно процењена
тржишна вредност у Е
по средњем курсу на
дан 05.12.2013. године
од 114,7166 дин за 1 Е

1 Киоск (алуминијум. са два шалт.) ком 2 80.000 160.000,00 1.394,74
2 Киоск (алуминиј. са једним шалт.) ком 2 76.000 152.000,00 1.325,00
3 Настрешница за возило „Паук“ ком 1 48.000 48.000,00 418,42
4 Настрешница за опрему ком 1 52.000 52.000,00 453,29

412.000,00 3.591,46
Т2.1. Опрема на затвореним паркинзима

Р
ед

ни
бр

ој

Назив објекта

ЈМ Ко
ли

чи
на

Процењена
појединачна
тржишна

вредност на
дан 05.12.2013.г.

Укупно
процењена
тржишна

вредност у дин. на
дан 05.12.2013.г.

Укупно процењена
тржишна вредност у Е по
средњем курсу на дан
05.12.2013. године од
114,7166 дин за 1 Е

1 Аутоматски ПП браник L=2,5m kom 2 44.500 89.000,00 775,82
2 Аутоматски ПП браник L=3m kom 2 45.600 91.200,00 795,00
3 Аутоматски ПП браник L=4m kom 2 48.000 96.000,00 836,84

276.200,00 2.407,67
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Т2.2. Опрема на затвореним паркинзима

Р
ед

ни
бр

ој

Назив објекта

ЈМ Ко
ли

чи
на

Процењена
појединачна
тржишна

вредност на дан
05.12.2013.г.

Укупно
процењена

тржишна вредност
у дин. на дан
05.12.2013.г.

Укупно процењена
тржишна вредност у Е по
средњем курсу на дан
05.12.2013. године од
114,7166 дин за 1 Е

1 Паркирни аутомат kom 1 375.000 375.000,00 3.268,93
2 Рука рампе за паркирни аутомат 4 kom 1 40.000 40.000,00 348,69

3

Систем за аутоматс. наплаћивање
услуга на затвореним паркинзима
(са софтвером и видео надзором) kom 1 2.650.000 2.650.000,00 23.100,41

3.065.000,00 26.718,02

Т3. Моторна возила

Р
ед

ни
бр

ој

Назив објекта

ЈМ

Ко
ли

чи
на

Процењена
појединачна
тржишна

вредност на
дан 05.12.2013.г.

Укупно
процењена
тржишна

вредност у дин.
на дан

05.12.2013.г.

Укупно процењена
тржишна вредност у
Е по средњем курсу
на дан 05.12.2013.
године од 114,7166

дин за 1 Е

1

Iveco - Паук (са тракама од V 2013.)

производња 2002 године ČA
023-UĐ ком 1 640.560 640.560,00 5.583,85

1
Траке за дизање / V 2013./

(комплет два) ком 1 28.880 28.880,00 251,75
669.440,00 5.835,60

Т4. Канцеларијски намештај

Р
ед

ни
бр

ој

Назив објекта

ЈМ

Ко
ли

чи
на

Процењена
појединачна
тржишна

вредност на
дан

05.12.2013.г.

Укупно
процењена
тржишна

вредност у дин.
на дан

05.12.2013.г.

Укупно процењена
тржишна вредност у Е
по средњем курсу на
дан 05.12.2013. године
од 114,7166 дин за 1 Е

1 Сто универ бели ком 2 866,80 1.733,60 15,11
2 Полица 60-40-95 ком 1 3467,20 3.467,20 30,22
3 Сточић 50-70-50 ком 2 3033,80 6.067,60 52,89
4 Плахар 80-185-41,5 ком 1 6067,60 6.067,60 52,89
5 Сто 58-100-50 ком 1 5200,80 5.200,80 45,34
6 Клупа са две столице ком 1 13002,00 13.002,00 113,34
7 Радни сто ком 6 4334,00 26.004,00 226,68
8 Радна столица еко кожа ком 8 1213,52 9.708,16 84,63
9 Плахар 160-90-34 ком 1 8668,00 8.668,00 75,56
10 Помична комода 53-50-40 ком 2 4334,00 8.668,00 75,56
11 Чивилук ком 1 1733,60 1.733,60 15,11
12 Радна столица еко кожа ком 6 1300,20 7.801,20 68,00
13 Сто са једном фиоком за кућицу ком 2 3467,20 6.934,40 60,45

105.056,16 915,79



ЈКП ,,Паркинг сервис” Чачак Програм пословања за 2014. годину

__________________________________________________________________________________10

Т5. Остала опрема

Р
ед

ни
бр

ој
Назив објекта

ЈМ

Ко
ли

чи
на

Процењена
појединачна
тржишна

вредност на
дан

05.12.2013.г.

Укупно
процењена
тржишна

вредност у дин.
на дан

05.12.2013.г.

Укупно процењена
тржишна вредност у Е
по средњем курсу на
дан 05.12.2013. године
од 114,7166 дин за 1 Е

1 Телефон ком 1 600 600,00 5,23
2 Усисивач за прашину ком 1 600 600,00 5,23
3 Тап ком 1 1200 1.200,00 10,46

4
Судопера са г. плочом и
висећим делом - депо ком 1 9000 9.000,00 78,45

5 Сталак за рачунар ком 2 1200 2.400,00 20,92
6 Рачунска машина ком 1 300 300,00 2,62
7 Рачунар АМД Атолон 16000+ Телнет ком 2 3000 6.000,00 52,30
8 Штампач ласерски ком 1 6000 6.000,00 52,30
9 Дигитални фотоапарат ком 1 6000 6.000,00 52,30
10 Штампач Епсон ком 2 600 1.200,00 10,46
11 Рачунар П4 2,66 ком 1 18000 18.000,00 156,91
12 Фотоапарат дигитални Канон ком 1 6600 6.600,00 57,53
13 Скенер ком 1 3000 3.000,00 26,15
14 Канон уређај ком 1 9000 9.000,00 78,45
15 Фотоапарат ХП ком 1 3000 3.000,00 26,15
16 Машина за пластифицирање ком 1 2400 2.400,00 20,92
17 ПП апарат С2 ком 1 300 300,00 2,62
18 ПП апарат С9 ком 1 600 600,00 5,23

76.200,00 664,25

Т6. Основна средства набављена 2009. год. (Т6. и Т7)

Р
ед

ни
бр

ој

Назив објекта

ЈМ

Ко
ли

чи
на

Процењена
појединачна
тржишна

вредност на
дан 05.12.2013.г.

Укупно
процењена
тржишна

вредност у дин.
на дан

05.12.2013.г.

Укупно процењена
тржишна вредност у Е
по средњем курсу на
дан 05.12.2013. године
од 114,7166 дин за 1 Е

1 Радни сто ком 10 10401,60 104.016,00 906,72
2 Конференцијски сто ком 1 6934,40 6.934,40 60,45
3 Телефонска центр. ком 1 50708,40 50.708,40 442,03
4 Дактило столица ком 3 2181,35 6.544,06 57,05
5 Столице ком 28 1461,81 40.930,57 356,80
6 ПП апарат С-9 ком 5 1800,00 9.000,00 78,45
7 ПП апарат С-6 ком 1 1626,00 1.626,00 14,17
8 Рачунар ПК/ПЦ ком 1 10037,12 10.037,12 87,49
9 Мултифунгционални уређај Цанон ком 1 12248,92 12.248,92 106,78
10 ХП Професионал СП-2 ком 1 9602,09 9.602,09 83,70

251.647,56 2193,65

Т7. Основна средства набављења 2010. год.

Р
ед

ни
бр

ој

Назив објекта

ЈМ

Ко
ли

чи
на

Процењена
појединачна
тржишна

вредност на
дан 05.12.2013.г.

Укупно
процењена
тржишна

вредност у дин.
на дан

05.12.2013.г.

Укупно процењена
тржишна вредност у
Е по средњем курсу
на дан 05.12.2013.
године од 114,7166

дин за 1 Е

1 Мултифингцијски уређај-факс Цанон ком 1 20192,25 20192,25 176,02
2 Штампач ласерски ХП ком 1 8019,60 8019,60 69,91

3
Рачунар АТИ4350/512М/500ГБ

/Windows 7 ком 1 16735,38 16735,38 145,88
4 Монитор 18.5" ЛГ вв1946с-бф ком 1 7260,21 7260,21 63,29
5 Преносиви рачунар Тосхиба Л650 ком 2 54130,33 108260,66 943,72
6 Софтвер Office 2007. ком 1 24412,50 24412,50 212,81
7 Софтвер Office 2010. ком 1 16613,75 16613,75 144,82

201494,36 1.756,45
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Т8. Основна средства набављења 2011. год.
Р
ед

ни
бр

ој

Назив објекта

ЈМ

Ко
ли

чи
на

Процењена
појединачна
тржишна

вредност на
дан 05.12.2013.г.

Укупно
процењена
тржишна

вредност у дин.
на дан

05.12.2013.г.

Укупно процењена
тржишна вредност у Е
по средњем курсу на

дан 05.12.2013.
године од 114,7166

дин за 1 Е

1 Штампач матрични LX300+ ком 1 14.691,53 14.691,53 128,07
2 Пластификатор Docuseal 40P ком 1 4.926,18 4.926,18 42,94
3 Пластификатор Docuseal H65 ком 1 5.987,90 5.987,90 52,20
4 Дигитал. фото. Nikon coolpix (комп.) ком 3 7.257,22 21.771,66 189,79
5 Дигитални фотоап. Nikon ком 1 7.568,04 7.568,04 65,97
6 Агрегат са опремом (канис.) ком 1 23.231,76 23.231,76 202,51

7
Компресор уљни са прибором
(црева, пиштољи, дизне,..) ком 1 17.478,85 17.478,85 152,37

8 Дигитални универ. инстр. Mastch ком 1 1.986,40 1.986,40 17,32
9 Кутија и сет алата ком 1 5.474,73 5.474,73 47,72
10 Пиштољ за фарб. 3,5мм ком 1 6.265,10 6.265,10 54,61
11 Кофер алата и алат за мер. ком 1 8.589,21 8.589,21 74,87
12 Колица са шаблонима ком 1 22.949,65 22.949,65 200,06
13 Нови саобраћајни знакови и аплик. ком 14 6.943,99 97.215,90 847,44

238.136,90 2.075,87

Т9. Основна средства набављења 2012. год.

Р
ед

ни
бр

ој

Назив објекта

ЈМ

Ко
ли

чи
на

Процењена
појединачна
тржишна

вредност на
дан 05.12.2013.г.

Укупно
процењена
тржишна

вредност у дин.
на дан

05.12.2013.г.

Укупно процењена
тржишна вредност у Е
по средњем курсу на
дан 05.12.2013. године
од 114,7166 дин за 1 Е

1 Дигитални фотоап. Canon ком 1 7.198,98 7.198,98 62,75
2 Дигитал. фотоап. Praktika ком 1 18.083,26 18.083,26 157,63
3 ПП апарат С-9 ком 4 2.996,21 11.984,84 104,47

4
Рачунар 1 диспечер, компл. (хардвер,

софтвер, пр. опрем) ком 1 87.341,35 87.341,35 761,37

5
Рачунар 2 благајна, компл. (хардвер,

софтвер, пр. опрем) ком 1 59.981,22 59.981,22 522,86
6 Штампач Epson LX 300+ II ком 1 16.222,49 16.222,49 141,41
7 Штампач HP P1102 ком 2 7.000,50 14.001,00 122,05

8
Рачунар 3 депо, видеонад. (хардвер,

софтвер, пр. опрем) ком 1 27.390,50 27.390,50 238,77
9 Камера за ВН, АС-3048R ком 3 5.787,08 17.361,24 151,34
10 Камера за ВН, AC-915H ком 1 3.173,56 3.173,56 27,66
11 Чистач снега ком 2 6.533,80 13.067,60 113,91

275.806,04 2.404,24
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Т10. Основна средства набављења 2013. год.

Р
ед

ни
бр

ој

Назив објекта

ЈМ

Ко
ли

чи
на

Процењена
појединачна
тржишна

вредност на
дан 05.12.2013.г.

Укупно
процењена
тржишна

вредност у дин.
на дан

05.12.2013.г.

Укупно процењена
тржишна вредност у Е
по средњем курсу на
дан 05.12.2013. године
од 114,7166 дин за 1 Е

1 Полице са преградама ком 6 7.297,44 43.784,64 381,68
2 Држач за бицикле ком 3 6.444,99 19.334,97 168,55
3 Мултифунгц. уређај АЈ HP ком 1 11.760,22 11.760,22 102,52
4 Скенер HP ком 1 7.088,97 7.088,97 61,80
5 Диг. фотоапарат Nikon c. ком 3 8.034,26 24.102,78 210,11
6 Мердевине раскл. алумн. ком 1 12.882,31 12.882,31 112,30
7 Преносиви рачунар DELL Inspirio ком 1 70.429,46 70.429,46 613,94
8 Пластификатор ком 1 5.211,76 5.211,76 45,43
9 Трактор ком 1 1.200.000,00 1.200.000,00 10.460,56
10 Тракторска приколица ком 1 299.083,33 299.083,33 2.607,15
11 Машина за обележавање ком 1 1.158.000,00 1.158.000,00 10.094,44
12 Аутомобил Шкода Рапид ком 1 1.524.000,00 1.524.000,00 13.284,91
13 Рачунарска мрежа и хардвер ком 1 1.108.611,00 1.108.611,00 9.663,91

5.484.289,43 47.807,29

Процена вредности амортизације основних средстава у 2013. години износи 172.289,00

динар.

4.2. Паркиралишта

ЈКП "Паркинг сервис" Чачак располаже са уличним паркиралиштима на кључним

саобраћајницама у граду, и три затворена паркиралишта у најужем центру града. Систем

наплате паркирања организован је путем инкасаната и касира продајом наплатних карти

са обезбеђеном контролом од стране контролора. Преузимање непрописно паркираних

возила организовано је на депоу који је дислоциран од седишта, једним возилом

"пауком" кога опслужује возачи. Издавање возила је организовано преко чувара.

Укупан број обележених паркинг места по зонама за наплату паркирања је:

екстра зона 82 паркинг места
1 зона 291 паркинг места
2 зона 274 паркинг места
3 зона 96 паркинг места
Укупно 743



ЈКП ,,Паркинг сервис” Чачак Програм пословања за 2014. годину

__________________________________________________________________________________13

Прилог: Табела уличних паркиралишта са бројем места за паркирање и зонама

Р.Б. Локација Број пар. Зона
1 Улица Жупана Страцимира 13 екстра

2 Улица Кужељева 34 екстра

3 Улица Железничка социјално 35 екстра

4 Улица Железничка парк 39 2
5 Улица Карађорђева 25 2
6 Улица Филипа Филиповића 36 2
7 Улица Скадарска 145 1
8 Улица Такси станица 68 2
9 Улица Лучна зграда 121 1

10 Улица Синђелићева 14 2
11 Улица Светозара Mарковића 12 3
12 Улица Обилићева 24 2
13 Улица Др Драгише Mишовића 56 2
14 Улица Богићевићева 9 1
15 Улица Хајдук Вељкова 16 1
16 Улица Браће Глишић 12 2
17 Улица Рајићева 12 3
18 Улица Краља Петра I 72 3

Укупно (1-18) 743

4.3. Позиционирање

ЈКП "Паркинг сервис" Чачак је основано са циљем да својим радом у области

стационарног саобраћаја, допринесе општем повећању нивоа комуналног реда у Граду.

Све активности и сви пословни потези који се предузимају су у функцији напред

дефинисаних циљева.

У овом тренутку, предузеће користи 743 паркинг места, лоцираних на улицама у центру

града. У оквиру ових 743 места резервисан је одређени број паркинг места намењених

инвалидима (на бесплатно коришћење).

Међутим, с обзиром на динамичан раст броја возила, појављују се простори и зоне у

граду код којих се тражња за паркинг простором убрзано повећава, тако да процењујемо

да би постојеће капацитете уличних паркиралишта требало увећати, тако да би се Град

Чачак приближио оптималном броју места за паркирање аутомобила са уведеном

наплатом - који за град ове величине износи око 1.500 места минимум а и више.
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Неопходно је увођење како модерне тако и неопходне, економичне СМС наплате, „греб-

греб“ карте и карте на поништавање, како би се средства добијена из тих извора

усмерила на обележавање паркиралишта, модернизовање истих, стварање услова за

изградњу гаража, модернија затворена паркиралишта, како би наши грађани добили

боље услове при паркирању а град боље регулисан стационарни саобраћај.

У будућем периоду потребно је направити план развоја предузећа и план изградње

гаража. Да би предузеће добро пословало треба увести СМС наплату паркирања. Прво

треба обновити стару хоризонталну и вертикалну сигнализацију а где је то потребно и

поставити нову. Треба модернизовати затворене паркинге, увести и поставити

монтажне спратне гараже на затвореним паркиралиштима и у другим деловима града,

предузети све потребне мере и направити план и почети са изградњом нових зиданих

гаража, све то у циљу повећања паркинг простора на атрактивним локацијама у самом

граду.

4.4. Физички обим

Процењена вредност наплате комуналне таксе на општим паркиралишта који се предвиђа у 2014.год.

Такса по зонама и
паркиралиштима

Вредно
ст

таксе у
дин. по
започет
ом сату

Процена
број

карти који
се

предвиђа
до краја
2013.г.

Процена,
планиран
и број
карти за
2014.г.

Процена
прихода,
наплате

таксе у дин.
по започетом
сату који се
предвиђа за

2013.

Процена
наплате

таксе у дин.
по започетом
сату који се
предвиђа за

2014.г.

Индекси
5/4

Индекси
7/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Зона Е - црвена 53 145.711 141.000 7.285.550 7.473.000 96,77 102,57

2 Зона Е - црвена /Ул.Желез. с./ 53 95.483 79.000 3.819.320 4.187.000 82,74 109,63

3 Зона I - жута 41 35.467 34.000 1.383.213 1.394.000 95,86 100,78

4 Зона I - жута /пар.са рампом/ 35 689.545 606.000 20.686.350 21.210.000 87,88 102,53

5 Зона II - зелена 26 332.838 320.000 8.320.950 8.320.000 96,14 99,99

6 Зона II - зелена /пар. тахи ст./ 25 63.968 51.300 1.279.360 1.282.500 80,20 100,25

7 Зона III - плава 16 139.956 131.000 2.099.340 2.096.000 93,60 99,84

8 Камиони, аутобуси 66 3.676 3.600 231.588 237.600 97,93 102,60

УКУПНО 45.105.671 46.200.100
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Планирани број карата за 2013.годину је предвиђен, на основу просечног броја продатих

карата у периоду јануар-децембар 2012. године, и увећан у просеку за 5%, јер је у 2012.

години био смањен обима посла крајем јануара, целог фебруара и почетком марта када

је била проглашена и ванредна ситуација услед великих падавина и ниских температура,

због чега је било скраћено радно време у зимском периоду као и радова на

паркиралиштима.

Сви запослени су учествовали у реализацији овако планираног физичког обима услуга у

2013. години па је индекс прихода од општих паркиралишта велики и износи 101,32

остварено у односу на планирано (процена остварења је узета стварна за првих

једанаест месеци и увећана за месечни просек). На основу овога је извршена процена и

за 2014. годину. Физичком обиму из 2013.године, смањен је због ограничења средстава

из буџета која су планирана ЈКП „Паркинг сервису“ Чачак.

Процењена вредност наплате комуналне таксе претплатних- месечних карти у 2014.год.

Преетплатне - месечне карте
Вредност
комунал.
таксе у
дин.

Преоцена
броја

карата за
2013.

План
броја
карат
за

2014.

Процена
вредности до
краја 2013.г.

у дин.

План за
2014.г.

вредност у
дин.

инд.
4/3

инд.
6/4

1 2 3 4 5 6 7 8
Комунална такса-претплатна карта
трећа зона возило станара 527 228 228 114.000 120.156 100,00 105,40
Комунална такса-претплатна карта
друга зона возило станара 738 223 223 156.100 164.574 100,00 105,43
Комунална такса-претплатна карта
прва зона возилостанара 950 1290 1290 1.161.000 1.225.500 100,00 105,56
Комунална такса-претплатна карта
за ограђени п. Код «такси
станица» 1150 331 331 360.790 380.650 100,00 105,50
Комунална такса-претплатна карта
трећазона 1625 72 72 110.880 117.000 100,00 105,52
Комунална такса-претплатна карта
друга зона 1760 349 349 582.132 614.240 100,00 105,52
Комунална такса-претплатна карта
за другу и трећу зону 2370 120 120 269.520 284.400 100,00 105,52
Комунална такса-претплатна карта
прва зона 2980 1202 1202 3.395.650 3.581.960 100,00 105,49
Комунална такса-претплатна карта
за прву и другу зону 3481 155 155 511.500 539.555 100,00 105,48
Комунална такса-претплатна карта
за све локације 4605 133 133 580.545 612.465 100,00 105,50

У К У П Н О : 7.242.117 7.640.500
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Планиран број претплатних-месечних карти у 2014. години рађен је на основу броја

издатих карти у 2013.години и исти је.

Рад паука у 2014.години, односно одношење и чување однетих возила, отежавају

пословање предузећа а њихов рад зависи од ситуације на саобраћајницама и рада

Саобраћајне полиције, Комуналне полиције и Комуналне инспекције. У 2014.години

предвиђа се да ће обим послова порасти и овај део предузећа приходовати доста више.

У наредном периоду се предвиђа увођење видео паука, као и стављање блокаде возила,

популарно-лисица што ће повећати приход.
4.5. План промотивних активности

Током 2014. године ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак планира низ промотивних активности у

циљу повећања безбедности деце у саобраћају и подизању свести свих учесника у

саобраћају.

Промотивне активност у смислу заштите деце у саобраћају, економичног односно

правилног паркирања, ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак ће покушати да обави самостално,

преко медија, уз подршку МУП-а (ПУ Чачак) и Града Чачка. ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак

залагаће се на едукацији деце и грађана у саобраћају. Делиће се флајери и други

едукативни материјал.

Планирана су средства за промоцију делатности Предузећа и рекламу. За ову намену

(флајери, разна обавештења, медији, рекламни материјал и сл.) планирани су у износу

од 340.000 динара, и иста су у оквиру средства намењених за рекламу и пропаганду у

Финансијском плану којима располаже и доноси одлуке директор.

4.6. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

ЈКП Паркинг сервис Чачак је једино предузеће организовано на територији града Чачка
Обављање делатности одношења неправилно паркираних возила и наплате паркирања
на општим и затвореним паркиралиштима. Корисници услуга предузећа су грађани који
возилом долазе у дефинисане зоне за наплату паркирања , таксе паркирања и контролу
саобраћаја. Град Чачак се одлукује снажним процесом повећања моторних возила што
изискује потребу да се велика пажња поклони проблематици паркирања у граду.
Досадашња искуства показују да треба обратити пажњу на повећање капацитета
паркирања, увођења нове технологије, износ комуналне таксе, политику цена-висине и
зонирања (цене појединачних услуга, као и комунална такса треба да се мењају у складу
са тржишном орјентацијом Предузећа), економичности пословања, продуктивности, не
угрожавајући ликвидност итд.
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5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ

5.1. ПРИХОД

Укупан приход-повраћај средстава из буџета у односу на приказане физичке обиме

Опис
Остварено
2012. г.

Планирано
2013. г.

Процена
остварења
2013.г.

План 2014.
г. Индекс

4/3
Индекс
5/4

Индекс
5/3

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Приходи од општих паркиралишта-ком.так. 35.773.488 44.519.535 45.105.671 46.200.100 101,32 102,43 103,77
2 Приходи од предплатних карата-ком.так. 6.436.895 9.180.465 7.242.117 7.640.500 78,89 105,50 83,23
3 Приходи од закупа п.м.и такси кар. -ком.так. 189.052 200.000 137.475 140.000 68,74 101,84 70,00
4 Приходи од дневних карти -ком.так. 100.000 0 19.400 0,00 19,40
УКУПНО (1+2+3+4) комунална такса 42.399.435 54.000.000 52.485.263 54.000.000 97,19 102,89 100,00

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, наплаћује комуналну таксу за паркирање возила у граду и

сва прикупљена средства уплаћује у буџет града Чачка. На основу својих потреба

пословања, плата и накнада, предузеће добија повраћај средстава из буџета града

Чачка. За ову годину је предвиђено 54.000.000, 00 динара у ову сврху.

Планирани приход од комуналне таксе-продаје карата (субвенција), који је приказан

табеларно рађен је на основу планираног физичког обима за 2014. годину.

Приход комуналне таксе-претплатних карти по зонама предвиђа се да буде већи 2,43

одсто, од прихода у 2013. години.

Приход од предплатних-месечних карти предвиђа се исто по физичком обиму који је

процењен за 2013.годину и биће већи 5,5 одсто.

Приход „паука“ рађен је на основу процене физичког обима услуга одношења

непрописно паркираних возила у 2013. години и ранијих година. Паук почетком 2012.

године у зимском периоду није радио скоро два месеца због тадашњих околности,

предвиђа се и увођење видео-паука) па се процењује да у 2014. години повећати

приход.
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5.2. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ

Финансијски план и капитална улагања Предузећа мотивисана су пословним циљем, а

то је да се постигне оптимално коришћење обима и структуре расположивих ресурса.

Сем овога у виду су и други циљеви као што су стабилност пословања и запослености,

сигурност Предузећа, одржавање неопходног нивоа ликвидности, задовољавање општих

потреба и др.

ПЛАН ПРИХОДА 2014. године: Пословни приходи ЈКП “Паркинг сервиса“ Чачак су

остварени од наплате комуналне таксе и услуга предузећа (комунална такса-

појединачне карте, комунална такса-претплатне карте, „паук“, обележавање

хоризонталне сигнализације и др.) и приказани су табеларно.

УКУПНИ ПРИХОД

Опис
Остварено
2012. г.

Планирано
2013. г.

Процена
остварења
2013.г.

План 2014. г. Индекс
4/3

Индекс
5/4

Индекс
5/3

1 2 3 4 5 6 7 8

УКУПАН ПРИХОДИ (1-13) 46.633.488 79.645.829 55.364.963 62.810.000 69,51 113,45 78,86

1 Приходи од општих паркиралишта-ком.так. 35.773.488 44.519.535 45.105.671 46.200.100 101,32 102,43 103,77
2 Приходи од предплатних карата-ком.так. 6.436.895 9.180.465 7.242.117 7.640.500 78,89 105,50 83,23
3 Приходи од закупа п.м.и такси кар. -ком.так. 189.052 200.000 137.475 140.000 68,74 101,84 70,00
4 Приходи од дневних карти -ком.так. 100.000 0 19.400 0,00 19,40
УКУПНО (1+2+3+4) комунална такса 42.399.435 54.000.000 52.485.263 54.000.000 97,19 102,89 100,00

5 Приходи од директних субвенција 999.857 0 0 0
6 Приходи од паука 2.959.159 3.506.603 2.770.610 3.500.000 79,01 126,33 99,81
7 Приходи од услуга другом правном лицу 100.000 100.000 0,00 100,00
8 Приходи од премије осигурања 20.000 0 40.000 0,00 200,00
9 Приходи од камата 20.000 778 20.000 3,89 2.570,69 100,00
10 Приходи од доплатних карата и опомена 247.224 350.000 108.312 350.000 30,95 323,14 100,00
11 Остали приходи 27.813 105.000 0 300.000 0,00 285,71
12 Приходи од обележавања саобраћајница - 4.500.000
13 Приходи од проширења паркиралишта 21.544.226 - -
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Планирани приход од продаје карата (наплате комуналне таксе), који је приказан

табеларно рађен је на основу планираног физичког обима за 2014. годину.

Приход од претплатних карти по зонама предвиђа се да буде већи 2,43 одсто.

Приход од предплатних-месечних карти предвиђа се да биће већи 5,5 одсто.

Приход „паука“ у 2013. години, рађен је на основу процена из претходних година.

Приход од доплатних карти, дневних карти планиран је са већим повећањем у односу на

реализацију 2013.године по процени због увођења СМС наплате и могућег ширења и

повећања броја паркинг места.

Планирано повећање прихода предузећа у 2014. године у односу на остварени приход у

2013. години, резултат је корекције цена комуналне таксе, увођења СМС наплате,

могућег повећања броја паркинг места, повећања физичког обима тј. могућег

проширења паркинга, наплатом комуналне таксе и услуга предузећа, као и развоја

предузећа и увођења нових модернијих технологија у 2014.години.

Приход од комуналне таксе се уплаћује оснивачу а затим се требује по потреби из

буџета на основу уплата предузећа.
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ПЛАН РАСХОДА 2014. ГОДИНЕ

Опис
Остварено
2012 г.

Планирано
2013. год.

Процена
oстварења
2013.г.

План
2014.год. Индекс

4/3
Индекс
5/4

Индекс
5/3

1 2 3 4 5 6 7 8

УКУПАН ПРИХОД 46.633.488 79.645.829 55.364.963 62.810.000 69,51 113,45 78,86
УКУПНИ РАСХОДИ 43.431.315 68.009.376 47.014.235 52.931.393 69,13 112,59 77,83

Бруто зараде и остали лични расходи 25.393.067 40.100.040 27.738.952 30.667.093 69,17 110,56 76,48
Бруто зараде 20.477.870 29.134.045 22.109.721 23.437.626 75,89 106,01 80,45
Доприноси на терет послодавца 3.665.539 5.214.995 3.957.640 4.195.335 75,89 106,01 80,45
Уговори привремени и повремени посл. 0 1.750.572 0 0 0,00 0,00
Трошкови накнада члановима НО 143.901 589.428 164.856 592.584 27,97 359,46 100,54
Трошкови превоза 967.032 2.211.000 1.156.898 1.641.548 52,32 141,89 74,24
Отпремнина 0 690.000 200.000 200.000 28,99 28,99
Трошкови дневница 60.325 160.000 79.837 250.000 49,90 313,14 156,25
Трошкови смештаја сл.пут 0 50.000 0 50.000 0,00 100,00
Солидарна помоћ и друга давања 78.400 300.000 70.000 300.000 23,33 428,57 100,00
Трошкови материјала 1.535.084 2.800.000 1.950.000 2.800.000 69,64 143,59 100,00
Канцеларијски материјал - карте 1.535.084 2.800.000 1.950.000 2.800.000 69,64 143,59 100,00
Трошкови горива и енергије 669.302 1.932.500 899.500 1.832.500 46,55 203,72 94,83
Трошкови електри.енергије 441.980 660.000 442.000 660.000 66,97 149,32 100,00
Трошкови грејања и адапт. 74.306 552.500 173.000 352.500 31,31 203,76 63,80
Гориво 153.016 720.000 284.500 820.000 39,51 288,22 113,89
Трошкови производних услуга 11.060.527 17.295.836 14.464.194 10.029.800 83,63 69,34 57,99
Уговори-Омладинска задруга 9.729.361 13.164.836 11.710.030 6.073.800 88,95 51,87 46,14
ПТТ трошкови 240.950 400.000 295.500 460.000 73,88 155,67 115,00
Трошкови интернета 22.437 70.000 24.993 70.000 35,70 280,08 100,00
ХТЗ И РАДНА ОПРЕМА 472.825 820.000 800.000 600.000 97,56 75,00 73,17
Одржавање опреме, паркиралишта, депоа 406.071 1.700.000 1.286.026 1.965.000 75,65 152,80 115,59
Трошкови рекламе 137.850 240.000 219.000 340.000 91,25 155,25 141,67
Трошак регистрације возила 32.057 100.000 73.225 120.000 73,23 163,88 120,00
Остали трошкови производних услуга 18.976 801.000 55.420 401.000 6,92 723,57 50,06
Амортизација 148.791 250.000 173.000 600.000 69,20 346,82 240,00
Нематеријални трошкови 4.624.544 5.631.000 1.788.589 7.002.000 31,76 391,48 124,35
Стручна литература 42.222 150.000 124.993 250.000 83,33 200,01 166,67
Трошкови осигурања 109.634 200.000 133.473 300.000 66,74 224,76 150,00
Чланарина 98.908 146.000 104.529 146.000 71,60 139,67 100,00
Трошкови платног промета 147.485 200.000 197.053 300.000 98,53 152,24 150,00
Трошак репрезентације 212.829 330.000 329.500 314.000 99,85 95,30 95,15
Комунална такса 3.605.574
Остали нематеријални трошкови 359.321 1.000.000 662.030 4.300.000 66,20 649,52 430,00
Финансијски расходи 0 3.305.000 162.000 572.000 4,90 353,09 17,31
Стручно радне спортске игре 0 180.000 75.011 180.000 41,67 100,00
Издатци за хумани спорт и здрав. нам.идр 48.571 120.000 0 120.000 0,00 100,00
Стручно усавршавање и семинари 0 0 0 520.000

УКУПАН ПРИХОД 46.633.488 79.645.829 55.364.963 62.810.000 69,51 113,45 78,86
УКУПНИ РАСХОДИ 43.431.315 68.009.376 47.014.235 52.931.393 69,13 112,59 77,83

УКУПНА ДОБИТ 3.202.173 11.636.453 8.350.728 9.878.607 71,76 118,30 121,00

Планирана добит од 9.878.607,00 динара ће повећати капитал, а 9.500.000,00 динара ће

се употребити за набавку опреме.



ЈКП ,,Паркинг сервис” Чачак Програм пословања за 2014. годину

__________________________________________________________________________________21

Програм пословања за 2014. годину дефинисан је у складу са основним циљевима

економске политике али и са нужним обавезама и потребама предузећа, што значи да су

текући расходи планирани рестриктивно.

Сви планирани расходи у 2014. години, оствариваће се по потреби до планираног

износа а у складу са оствареним обимом услуга и резултатима рада односно

планираним приходима.

Укупни приходи и расходи у 2014. години планирани су на нивоу 2013. године јер су у

предходној 2013. години приходи реализовани око 69,51% од плана и расхода око

69,13% од плана што је резултирало позитивним пословањем.

Предузеће ће у 2014. години тежити да постигне оптимално коришћење обима и

структуре расположивих ресурса. у циљу одржавање неопходног нивоа ликвидности,

извршавање свих обавеза, задовољавање општих потреба и др. Прва обавеза

Предузећа биће поправка-обележавање хоризонталне сигнализације паркиралишта и

поправка-постављање нове постојеће вертикалне сигнализације. Почетком летње

сезоне треба обележити и проширити паркиралишта. У току године планирано је

увођење СМС наплате таксе паркирања, наплате таксе путем продајних картица и нових

„греб-греб“ картица.

Предвиђени расходи ће бити повећани у појединим деловима Плана расхода за 2014.

годину због наведених обавеза и послова који нам предстоје у 2014. години.

Укупни остварени расход за 2013. годину у односу на планиран је 69,13 ; што показује

да се водило рачуна о трошењу средстава односно расходи су сведени на минимум

обавеза и потреба Предузећа. Планирани укупни расход у 2014. години биће увећан

12,59% од оствареног у 2013. години због напред наведених обавеза Предузећа и

увођења нових савремених технологија.

Ниво бруто зарада и остали лични расходи током 2013. године у односу на Програм

пословања за 2013. годину је мањи.
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Бруто зараде током 2013. године у односу на Програм пословања за 2013. годину су

мање и остварене су индексом 75,98 у односу на планиране. У 2013. години

размишљало се и понашало рационално па није примљен предвиђен број

новозапослених тако да је остварена бруто зарада и остали лични расходи су мањи од

планираних приказано у табели.

Трошкови накнада члановима Надзорног одбора су увећане у односу на план за

2013.годину и у расходима износе 474.132 динара.

Трошкови солидарне помоћи и других давања повећани су у односу на остварена јер је

реализована мала маса средства у 2013. години. У 2014. години у односу на план 2013.

године остали су на истом нивоу.

Трошкови горива и енергије у износу од 1.832.500, 00 динара планира су за 2014. годину

из разлога:

- Увећана потрошња горива паук возила (повећан обим посла, веће удаљености-

релације кретања паука)

- Потрошња горива новонабављених основних средстава (трактор-техничко возило,

машина за обележавање, агрегат и др.)

- Потрошња горива службеног аутомобила

- Утрошак електричне енергије за грејање кућица на паркиралиштима, просторијама

депоа и дирекције предузећа.

Трошкови производних услуга у 2013. години су имали индекс остварења од 83,63. У

2014. години се планира пад ових трошкова за 42,01% у односу на планирано 2013.

године из разлога законских ограничења по Закону о изменама и допунама Закона о

буџетском систему (Сл. гл. РС бр. 108/13 од 6.децембра 2013.године) који ограничава

раднике преко Омладинске задруге а који су неопходни у 2014. години због нормалног

рада предузећа.

У 2014. години планира се замена дотрајале летње радне и заштитне (ХТЗ) опреме и

униформи, за све запослене, као и набавка нове опреме за све раднике у складу са

позитивним законским прописима па је и индекс планирано у односу на остварен

предходне године мањи 25,00 одсто мањи (набављена је скупља зимска униформа у

2013.).
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Планирани износ средстава за одржавање опреме, паркиралишта и депоа већи је у

односу на остварен 52,08 посто и утрошиће се за сервисирање опреме, одржавање

рампи и затворених паркиралишта као и одржавање опреме за обележавање паркинга,

депоа, материјала као и одржавање паркиралишта.

Остали трошкови производних услуга у висини 401.000, 00 динара исказаним индексом

723,57 планирано у односу на остварено, односи се на одржавање сигнализације

паркиралишта.

Нематерјални трошкови са индексом остварења у 2013. години од 31,76 , у 2014.

години биће повећани у односу на планирано у 2013.години. Остали нематеријални

трошкови са индексом остварења у 2013. години од 66,20% биће повећани у 2014.

години због административних такси, судских такси, регистрација и других трошкова које

предузеће мора да планира. У 2014. години се планирају и повећани финансијски

расходи тј. трошкови са другим правним лицима, провајдерима и СМС оператерима

(мтс, вип, теленор..) и др.

Критеријум за коришћење средстава у 2014. години
према члану 50. Закона о јавним предузећима

Утврђују се критеријуми према одредбама Закона, а на основу резултата пословања

предузећа, за накнаде Надзорног одбора као и за репрезентацију, рекламу, пропаганду,

хуманитарну помоћ и донаторство.

1. Накнада за рад председника и чланова Назорног одбора у складу са

позитивним законским прописима и Законао о јавним предузећима („Сл.

гласник РС“, бр. 119/2012). Планирано је да се у износу 12.000, 00 динара

исплаћује председнику и по 10.000, 00 динара члановима НО и то 60%

месечно као аконтација током 2014.године а остатак из добити ако предузеће

позитивно послује у 2014.години и оствари пословни План. У расходу је

планирано 592.584, 00 динара.
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2. Трошкови за репрезентацију планирани су у износу од 314.000 динара,

исказано у плану за 2014. годину. Планирани су на основу плана укупних прихода и

законског ограничења до 0.5%, Закона о порезу на добит чл. 15. , а мањи су од тога.

3. Трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 340.000 динара,

исказано у плану за 2014. годину. Планирани су на основу потреба а много су мањи од

ограничења (до 5% од укупног планираног прихода, чл. 15 , Закона о порезу на добит).

4. Планирана средства за Солидарну помоћ и друга давања су 300.000 динара на

годишњем нивоу. Одлуку о додели ових средстсва доноси НО.

5. Планирана средства за хумани спорт, здравствене, спортске намене и др.

Планирана су у износу од 120.000,00 динара. Одлуку о додели ових средстсва доноси

Надзорни одбор на захтев организација или појединца.

6. Предвиђена су и средства за стручно радне спортске игре у износу од

180.000,00 динара а Одлуку о додели ових средстсва доноси НО на захтев запослених.

Средства се додељују по одлуци НО на писани захтев.

Директор предузећа – орган пословодства

На основу члана 4. , Уредбе о начину и контропли обрачуна исплата зарада у

јавним предузећима (Сл. Гл. РС бр. 5/2006) и оснивачког акта, чланови од 43. до 46.

имамо следеће:

Директора јавног предузећа именује и разрешава Скупштина града.

Директор се именује у складу и на начин предвиђен законом, по спроведеном

јавном конкурсу.

Јавни конкурс за именовање директора спроводи Комисија за именовање коју

образује Скупштина града, у складу са Законом и овом одлуком, на предлог Градског

већа.

Комисија за именовање има председника и четири члана, који се именују на

период од три године.
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Један члан Комисије за именовање мора бити именован на предлог Сталне

конференције градова и општина.

Један члан Комисије мора бити члан Надзорног одбора Јавног предузећа.

Мандат директора траје четири године.

Директор јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.

Директор јавног предузећа је јавни функционер, у смислу закона којим се

регулише област вршења јавних функција.

За директора предузећа може бити именовано лице које испуњава следеће

услове:

1. да је пунолетно и пословно способно;

2. да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег

интереса за чије обављање је основано јавно предузеће;

3. да има високо образовање стечено на студијама трећег степена ( доктор наука),

другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије,

специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним

студијама у трајању од најмање четири године;

4. да има има најмање пет година радног искуства, од чега три године на

пословима за које је основано јавно предузеће или најмање три године на

руководећим положајима;

5. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у

вршењу функције у органу политичке странке,

6. да није осуђивано за кривично дело против привреде и правног саобраћаја и

службене дужности,

7. да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је

претежна делатност јавног предузећа.

Статутом јавног предузећеа могу се одредити и други услови које лице мора

испунити да би могло бити именовано за директора јавног предузећа.
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Директор предузећа:

1) представља и заступа предузеће;

2) организује и руководи процесом рада;

3) води пословање предузећа;

4) одговара за законитост рада предузећа;

5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово

спровођење;

6) предлаже финансијске извештаје;

7) извршава одлуке надзорног одбора;

8) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа.

Зрада директора

Директор има право на зараду.

Директор може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са

позитивним пословним резултатима.

Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина града.

Стимулација се исплаћује из средстава Јавног предузећа.
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6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Укупна маса зараде радника

Бруто зараде 23.437.626,00

Доприноси на терет послодавца 4.195.335,00

Маса средстава за зараде запослених је израчуната и приказана у Програму пословања

Предузећа за 2014. годину, по датим упутствима Градске управе за локални и економски

развој и консултацијама са истом.

Маса зарада за 2014.годину планирана је према одредбама члана 27е Закона о
буџетском систему (Сл.гл. РС бр. 54/09, 73/10 , 101/10 , 101/11 , 93/12 и 62/13)
односно, масу средстава за зараде у 2014.години повећана је од априла
2014.године за 0.5% и од октобра 2014.године за 1%.

Према упутству за припрему буџета Републике Србије за 2014.годину и
пројекцијама за 2015. и 2016.годину основица за увећање представља маса
исплаћених зарада за децембар 2013.године. Основицу масе зарада за 2014.годину
представља маса зарада за децембар 2013.године тј. исплаћена маса за октобар.

У случају да се од 01. Јула 2014.године не донесе пропис којим ће се уредити
уједначавање нивоа плата односно зарада запослених у јавном сектору неће се
вршити усклађивање плата у складу са ставом 26 члана 27е Закона о буџетском
систему (Сл.гл. РС бр. 54/09, 73/10 , 101/10 , 101/11 , 93/12 , 62/13 , 63/13-испрвка и
108/2013), ( у октобру 2014.године плате повећаће се за 1% ).

Исплата зарада свих радника, топлог оброка и регреса на месечном нивоу вршиће се до

планираног месечног износа а у складу са оствареним обимом услуга и резултатима

рада, имајући у виду планирано повећање минималне цене рада у 2014. години што је у

надлежности републичке владе.
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2014.год. Број пом.
радника

Укупно
месечно

Укупно
квартално

1 2 3 4
Јануар 33 1.758.900
Фебруар 33 1.758.900 3.773.400
Март 3 255.600
Април 3 255.600
Мај 3 255.600 766.800
Јун 3 255.600
Јул 3 255.600
Август 3 255.600 766.800
Септембар 3 255.600
Октобар 3 255.600
Новембар 3 255.600 766.800
Децембар 3 255.600

Укупно годишње 6.073.800

Помоћни радници су ангажовани преко Омладинске задругe.

ЈКП "Паринг сервис” Чачак, поштује све донете законе па и најновији Закон о изменама и

допунама Закона о буџетском систему (Сл. гл. РС бр. 108/13 од 6.децембра 2013.године)

и у Плану пословања за 2014.годину смањио је број ангажованих радника преко

Омладинске задруге од марта 2014.године на дозвољених 10% односно 3 радника

месечно. Ово угрожава пословање Предузећа. Требало би се најхитније консултовати са

надлежнима и извршити корекцију Плана пословања предузећа за 2014.годину. У

наведеном закону члан 1. , задњи став (алинеа једанаест) гласи:

„Укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица

ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко

омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код

корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених.

Изузетно од става 36. овог члана, број запослених на одређено време због повећаног

обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и

повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по

другим основама, код корисника јавних средстава, може бити већи од 10% укупног броја

запослених, уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно

другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства.

Актом Владе ближе ће се уредити поступак за прибављање сагласности из ст. 35. и 37.

овог члана.“.
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ЈКП "Паринг сервис” Чачак за наплату паркирања у 2013.години користио је инкасанте и

помоћне раднике. Како је недовољан број запослених у 2014. години а због

специфичности посла који се обавља на терену, отвореним паркиралиштима по свим

временским условима (киши, снегу, мразу, сунцу и др.) и како долази до честог

оправданог одсуства радника, неопходно је ангажовати лица преко Омладинске задруге.

У току текуће 2014. године предвидеће се и проширење наплате паркирања ако се

предуслови за то остваре, што подразумева и привремено нови број ангажованих лица

ван досадашњег броја који је смањен преко Омладинске задруге као прелазног периода

до потпуног увођења СМС наплате паркирања као и ширења односно повећања броја

паркинг места.

ЈКП ”Паринг сервис” Чачак има потребу и за обављање повремених послова на

паркиралиштима и то сређивању и чишћењу истих (зими чишћење снега, леда и

леденица а лети корова, сређивање паркиралишта и друго) које обављају привремено

ангажовани чланови Омладинске задруге.

Систематизација и унутрашња организација ЈКП ”Паринг сервис” Чачак предвиђа, поред

контролора, касира и инкасаната који су у радном односу, и помоћне раднике који ће

радити помоћне послове и бити по потреби ангажовани на замени.

Имајући у виду напред изложено за услуге Омладинске задруге планирани износ за 2014.

годину има вредност индекса 51,87 планирано у односу на остварено и 88,95 остварено

у односу на планирано у 2013.години, по показатељима треба планирати реално већи

број лица а посебно при могућем проширењу паркиралишта.

Ако нема потребе за ангажовање чланова Омладинске задруге, исти неће бити

ангажовани.
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Политика запошљавања
Кадровска структура по врсти послова у оквиру предузећа дата је у следећеј табели:

Ред.
бр. Врста посла План

2014.
Квалифик.
структура

Структура
%

1 Директор 1 ВСС 2,86
2 Технички директор 1 ВСС 2,86
3 Секретар предузећа 1 ВСС 2,86
4 Диспечер 3 ССС 8,57
5 Контролор 3 ССС 8,57
6 Благајник 1 ССС 2,86
7 Књиговођа 1 ССС 2,86
8 Возач 5 КВ 14,29
9 Чувар 3 КВ 8,57
10 Радник на одр. 1 ВШС 2,86
11 Радници на обележ. и одр. 1 КВ 2,86
12 Касири, инкансати, и ост. ра. 14 НК-ССС 40,00

Укупно (1до12) 35 100,00

Кадровска структура у оквиру предузећа дата је у приказаном облику табеларно.

Предузеће у наредном периоду планира увођење СМС-а, проширење паркиралишта и

реорганизацију послова, где може доћи до нових неопходних кадровских промена.

На крају 2013. године Предузеће има на списку тридесетпет радника.

У 2014. години биће планирано проширење зона паркирања по фазама, увођење

система СМС наплате паркирања и комплетирања службе одржавања, са радником на

одржавању и радницима на обележавању хоризонталне сигнализације и одржавању и

чишћењу паркиралишта у складу са законским прописима.

Наведене активности изискују унутрашњи размештај запослених као и пријем нових

радника. Наиме, од постојећих запослених неки ће бити распоређени на друга радна

места а биће потребно и примити нове раднике на упражњена радна места.

Кадровска структура у 2014. години биће прилагођена потребама Предузећа,

формирању и допуни Службе одржавања и обележавања, проширењу паркиралишта,

ширењу послова, увођењу СМС наплате паркирања, уколико се за то стекну услови у

пословању Предузећа и добије сагласност надлежних.

Фискална стратегија за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину (''Сл.
гласник РС'' бр. 97/2013) и Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/2013) предвиђа замрзавање
запошљавања на местима која постају упражњена по основу природног одлива - да
привремено буде забрањено запошљавање нових лица уместо оних који одлазе из
јавног сектора путем природног одлива (пензионисање и сл.), осим у изузетним
околностима, уз одобрење Министарства финансија.
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7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања

У 2014.години не планирају се капитална улагања.

Техничка структура инвестиција – укупно
у динарима ־-

Редни
број Набавка План 2014.
1 2 3
1 Опрема за затворени паркинг - аут. рампе (1 фаза) 1.850.000
2 Увођење СМС наплате (1 фаза) и видео паука 2.500.000
3 Куповина утоварне лопате-даске за тр. и дизалице. 1.912.680
4 Куповина погона машине за обележавање 1.250.000
6 Куповина мањег службеног аутомобила 1.000.000
7 Студија – план развоја предузећа 300.000
7 Студија оправданости и план изградња гаража 300.000
8 Набавка боја за обележавање 1.007.320
9 Ремонт паука и дизалице 380.000

УКУПНО 10.500.000

У 2014. години нова улагања треба усмерити на:

1. Обележавање паркиралишта тј. израда хоризонталне и вертикалне

сигнализације постојећих паркиралишта и проширења а и набавка додатне

потребне опреме за обележавање паркиралишта и одржавање.

2. Увођењу СМС наплате на територији града и проширењу паркинга.

3. Модернизовању затворених паркиралишта.

4. Опремању депоа за одлагање возила као и видео „паука“

5. У плану је и израда студије-плана потенцијала предузећа у функцији развоја

и изводљивости проширења капацитета а у складу са потребама грађана и

града Чачка.

6. У плану је и ремонт паука, дизалице, старих рампи и наплатних кућица.

7. У складу са расположивим средствима у плану је набавка мањег службеног

аутомобила за потребу службе јер је дирекција у индустријској зони.

8. У наредном периоду планира се израда плана развоја предузећа и изградња

гаража за паркирање возила и то у првом плану монтажних гаража где је

фреквенција саобраћаја велика и где је потреба за паркирањем повећана у

зависности од расположивих средстава, кредита, донација.
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7.2. План инвестиција

Планирана инвестициона улагања реализоваће се према приливу планираних средстава

и могућностима сходно плану.

Средства из добити како је и раније планирано биће уложена у основна средства

( СМС, аутоматизацију и модернизација предузећа). Где ће прва фаза бити реализована

у 2014.години.

У табели ће бити предвиђене и остале набавке а најпре карте (2.401.000,00 ) и униформе

са ХТЗ опремом (600.000,00).

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће све своје обавезе извршава у прописаном законском року.

Предузеће није кредитно задужено.
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9. ЦЕНЕ

Садашње цене услуга паркирања примењују се од 22.12.2011. год.

Предузеће од 01. јануара 2013. године по Одлуци о комуналним таксама („Сл.

лист града Чачка“, бр. 26/2012), наплаћује и комуналну таксу за коришћење простора за

паркирање друмских моторних возила и прикључних возила на уређеним и обележеним

местима по сваком започетом сату (Тарифни број 8).

По НОВОЈ Одлуци о комуналним таксама из 2013.године каже се у НАПОМЕНИ:

_________________________________________________________________

НАПОМЕНА:

1. Наплату таксе из овог тарифног броја врши ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак коме је поверено
одржавање и уређење паркинг простора, а које је дужно да наплаћена средства уплати
следећег дана од дана наплате паркирања на уплатни рачун јавних прихода у складу са
Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред
средстава са тих рачуна, с позивом на број одобрења модел 97 93-034 (контролни број и
шифра града Чачка).

2. Код СМС наплате услугa паркирања наплату таксе из овог тарифног броја врши мобилни
оператер (Телеком, Теленор, Вип) на основу уговора са ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак и на
основу месечног извештаја о наплати потраживања (усаглашеног са ЈКП „Паркинг
сервис“ Чачак) 100% бруто износа који је наплатио уплатиће на уплатни рачун јавних
прихода у складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна, с позивом на број одобрења модел 97 93-
034 (контролни број и шифра града Чачка).

Уплатни рачун Број уплатног
рачуна

Позив на
број

одобрења
Комунална такса за коришћење простора за
паркирање друмских моторних возила и
прикључних возила на уређеним и обележеним
местима

840-741532843-84 97 93-034

_______________________________________________________________
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Од 01. јануара 2014.године предузеће врши наплату по Новој Одлуци о комуналним

таксама и то:

Врста услуга Величина Износ

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

Комунална такса-појединачна карта екстра зона -коју чине
паркиралишта у улицама: Жупана Старацимира; Кужељевој и
Железничкој/од улице Кужељеве до ул. Скадарске 1 час 53
Комунална такса-појединачна карта прва зона-коју чине: Ул. Хајдук
Вељка, Ул. Богићевићева, Ул. Добрачина, Ул. Кренов Пролаз. 1 час 41
Комунална такса-појединачна карта друга зона коју чине Улице: Др.
Драгиша Мишовић, Филип Филиповић, Браће Глишић, Железничка
(поред парка код главне аутобуске станице), Обилићева,
Синђелићева, Карађорђева. 1 час 26
Комунална такса-појединачна карта трећа зона коју чине улице:
Светозара Марковић, Рајићева, Ломина, Бате Јанковића,
Немањина, Краља Петра Првог, Цара Душана, Јаше Продановић,
Светог Саве, Синђелићева I,II и III, Курсулина, Обилићева,
Немањине/Учитељска, Амиџина, Веселина Миликића, 9 Југовића,
пошта II 1 час 16
Комунална такса-појединачна карта затворени паркинг у (ул.
Скадарска и Лучна зграда). 1 час 35
Комунална такса-појединачна карта, затворени паркинг->Такси
станица< 1 час 25

1ц) за паркирање теретних возила и аутобуса
-Комунална такса за камионе и аутобусе по: 1 час 66
1д) за коришћење посебно обележеног места за паркирање
возила одређених корисника, такса износи:
-Комунална такса – пареплатна карта за регистроване таксисте 1 месец 2.848
1ђ)Комунална такса-претплатна карта по зонама за 1 месец
Комунална такса –преплатна карта прва зона 1 месец 2.980
Комунална такса-претплатна карта друга зона 1 месец 1.760
Комунална такса-претплатна карта трећа зона 1 месец 1.625
Комунална такса-преплатна карта за све локације 1 месец 4.605
Комунална такса –преплатна карта за прву и другу зону 1 месец 3.481
Комунална такса-преплатна карта за другу и трећу зону 1 месец 2.370
Комунална такса –преплатна карта за ограђени простор код „такси
станице“ 1 месец 1.150
1е) преплатна карта за возила станара
Комунална такса – преплатна карта прва зона 1месец 950
Комунална такса – преплатна карта друга зона 1 месец 738
Комунална такса - преплатна карта трећа зона 1 месец 527
1ж) преплатна карта закуп паркинг места
Комунална такса- прва зона 1 месец 9.481
Комунална такса – друга и трећа зона 1месец 5.011
1з) дневне таксе
Комунална такса-дневна карта (II и III) зона 1 дан 158
1и) такса на привременим паркиралиштима
Комунална таккса на привременом паркиралишту 1 час 21
Комунална такса на привременом паркиралишту 1 дан 127
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Врста услуга Величина Цена

Замена претплатне карте 1 комад 200
Фотографија 1 комад 300
Доплатна карта 1,200

Цене уклањања и одношења моторних возила

Врста услуга Величина Цена
Уклањање неправилно паркираног моторног возила по
налогу овлашћеног органа
Уклањање возила до 800 kg. по возилу 3,500
Уклањање возила до 800 kg са посебних површина по возилу 4,000
Уклањање возила од 801 kg до 1330 kg. по возилу 4,000
Уклањање возила од 801 kg до 1330 kg са посебних
површина по возилу 5,000
Уклањање возила од 1331 kg до 1900 kg. по возилу 7,000
Уклањање возила од 1331 kg до 1900 kg са посебних
површина по возилу 9,000
Уклањање возила од 1901 kg и више по возилу 10,000
Уклањање возила од 1901 kg и више са посебних површина по возилу 13,000
Одношење хаварисаног возила, услуга преноса до 10 km по возилу 3,640

За сваки пређени километар преко 10. km превоза
по пређеном
километру 135

Покушај -Трошкови претходно предузетих радњи при
прекиду уклањања возила, приликом појављивања возача. по возилу 1,925
Лежарина по дану 500

ЈКП "Паркинг сервис" Чачак у 2014. години с`обзиром на тешку економску ситуацију

грађана и донете одлуке оснивача, неће мењати своје цене и вредност комуналне таксе

а убудуће ће формирати своју ценовну стратегију и пратити одлуке државних

институција, законских прописа и будуће одлуке оснивача.

ЈКП "Паркинг сервис" Чачак током 2013.године набавио је машину за обележавање

хоризонталне сигнализације паркиралишта, коловоза, саобраћајница. Стекли су се

услови да поред одржавања хоризонталне сигналиозације паркиралишта у 2014.години

може да пружа услуге ове природе другим правним и физичким лицима. Може да

одржава хоризонталну сигнализацију града и сарађује са ЈП „Градац“ Чачак, као и

другим који су заинтересовани.
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10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Капитална улагања Предузећа мотивисана су пословним циљем и тржишном

орјентацијом, а то је да се постигне оптимално коришћење обима и структуре

расположивих ресурса.

Предузеће има у виду стабилност пословања и запослености, сигурност Предузећа,

одржавање ликвидности. Неопходно је урадити обележавање постојећих

паркиралишта као и што пре урадити и обележавање проширења паркинга. Планира

се увођење СМС наплате паркиралишта.

Велика је вероватноћа да уколико не дође до модернизације у ЈКП „Паркинг

сервис“ Чачак трошкови услуга ће морати да буду све већи, што би се могло негативно

одразити на џепове корисника. Увођењем савремених технологија корисници ће добити

бољу услугу и квалитетнија и модернија паркиралишта а предузеће боље пословање.

Грађани ће имати оптималне услове који ће одговарати свим учесницима у саобраћају.

Увођењем СМС наплате паркирања ствара се и почетни ризик финансијске природе јер

приликом наплате паркирања овим путем приход касни што треба превазићи резервном

акумулацијом капитала из добити у претходном периоду. Предузеће о овом ризику води

рачуна и увођење СМС наплате радиће у фазама.

Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл. гл. РС бр. 108/13 од

6.децембра 2013.године) ограничава предузеће у смислу ограничења броја радника

преко Омладинске задруге као и пријема новозапослених при ширењу пословања, што

отежава рад предузећа јер је до сада тако предузеће пословало.



ЈКП ,,Паркинг сервис” Чачак Програм пословања за 2014. годину

__________________________________________________________________________________37

ЗАКЉУЧАК

ЈКП "Паркинг сервис" Чачак је основано са циљем да својим радом у области

стационарног саобраћаја, допринесе општем повећању нивоа комуналног реда у граду.

Неопходно је увести СМС наплату паркирања и аутоматизовати затворена

паркиралишта која ће бити доста економичнија и продуктивнија.

Комунални послови, одношење и чување однетих возила, отежавају пословање

предузећа. Њихов рад на одношењу и чувању однетих возила искључиво зависи од

рада и ангажовања Саобраћајне полиције, Комуналне полиције и Комуналне инспекције,

потребна је још већа и боља сарадња да би ти послови остварили приход за покриће

трошкова. Треба модернизовати депо и сам паук увођењем «видео паука».

Треба увести у употребу и блокаду возила, популарно лисице за бахате и

недисциплиноване возаче.

Програм пословања за 2014. годину дефинисан је у складу са основним циљевима

економске политике али и егзистенцијом и ликвидношћу и рентабилношћу предузећа.

Из пројекције резултата се види да је предузеће 2013. годину завршило са високим

позитивним финансијским резултатом.
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ЈКП ''Паркинг сервис'' Чачак ће успешно пословати ако се испуне слерећи услови:

 Прошире и обележе паркиралишта сходно потрбама града,

 Уведе СМС наплата са пратећом опремом,

 Модернизују затворена паркиралишта,

 Организује добра организација рада,

 Стална активност на подизању рентабилности и економичности,

 Перманентна контрола наплате паркирања.

Председник Надзорног одбора

Бранко Бојовић с.р.




