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      У Програму пословања ЈКП Паркинг сервис Лозница за 2017. 

годину кога је донео Надзорног одбора одлуком бр. 110/17 од 

22.02.2017. године врше се следеће измене и допуне:  
 

         У Поглављу 1. Мисија, визија, циљеви 

         На стани 3. након пасуса 6. уместо тачке треба да стоји зарез и текст 

 „која ће се примењивати до 15. јуна 2017. године, а од 15. јуна 2017. године 

вршиће се наплата цене услуге за јавно паркирање формиране на основу 

ценовника који доноси надлежни орган.“ 

         На страни 4. под редним бројем 6 уместо „Тарифни систем“ треба да 

стоји „Цена услуге паркирања“. 

         На страни 5. у другом пасусу уместо „тарифе“ треба да стоји „цене 

паркирања“, а на почетку трећег пасуса место „Тарифна политика“ треба да 

стоји „Политика цене паркирања“. 

 

          У Поглављу 2. Организациона структура - шема 
         На страни 8. у табели радних места под редним бројем 7 уместо назива 

радног места „референт за економске послове“ треба да стоји „шеф 

рачуноводства“, а уместо коефицијента 3,5 треба да стоји коефицијент 4,0. 

 

        У Поглављу 4. Планирани физички обим активности за 2017. годину 

        На страни 19. у трећем пасусу уместо речи „мапа“ треба да стоји реч 

„табела“, четврти пасус се брише, а у петом пасусу уместо „таксе за 

паркирање“ треба да стоји „цене паркирања“, а у седмом пасусу први ред 

уместо „таксе за паркирање“ треба да стоји „цене паркирања“, трећем реду 

уместо „таксе“ треба да стоји „цене“. 

        На страни 19. брише се последњи пасус и уписује нови „Планирани 

приход до 15.06.2017. године (фактурисани трошкови наплате таксе за 

паркирање) износи 6.929.500,00 динара. Планирани приход од наплате услуге 

паркирања од 15.06. до 30.06.2017. износи 825.432,30 динара (1.650.864,60 / 

2), а за период 01.07. до 31.12.2017. износу 9.905.187,60 динара (1.650.864,60 

x 6). Укупан планирани приход за 2017. годину износи 17.660.119,90 динара.“ 

 

         У Поглављу 5. Планирани финансијски показатељи и образложење 

позиција за 2017. годуну 

          На страни 22. у првом пасусу уместо „услуга од наплате комуналне 

таксе“ треба да стоји „наплате услуга паркирања“, а прва реченица другог 

пасуса се брише. На крају дванаестог пасуса уместо „услуге наплате 

комуналне таксе“ треба да стоји „од услуга паркирања“. 
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          На страни 23. у табели Преглед расхода на позицији Укупни расходи, 

колона 3 (План за 2017. годину)  уместо 15.379  треба да стоји 16.028  и у 

колони 6 (Индекс 3/4) уместо 100 треба да стоји 108. На позицији 3 у колони 

3 уместо 100 треба да стоји 200, а на позицији 3 у колони 6 уместо 100 траба 

да стоји 200. На позицији 4 у колони 3 треба да стоји 560. На позицији 5 у 

колони 3 уместо 9.963 треба да стоји 10.052, а у колони 6 уместо 105 треба да 

стоји 106. 

 

      На страни 24. у табели 5.1. Биланс стања  - колона план за 30.06.2017.    

- на АОП-у 002 уместо 1.379 треба да стоји 1.556, 

- на редном броју 2 Некретнине постројења и опрема уместо  1.379 треба 

да стоји 1.556, 

-  на АОП-у 013 уместо 1.379 треба да стоји 1.556, 

-  на АОП-у 043 уместо 11.699 треба да стоји 11.677, 

-  на АОП-у 068 уместо 9.599 треба да стоји 9.577,  

- на АОП-у 071 уместо 13.078 треба да стоји 13.233, 

- на АОП-у 0401 уместо 12.483 треба да стоји 12.588,  

- на АОП-у 0417 уместо 7.483 треба да стоји 7.588,  

- на АОП-у 0419 треба да стоји 105,  

- на АОП-у 0442 уместо 595 треба да стоји 645,  

- нa АОП-у 0460 уместо 215 треба да стоји 265,  

- на АОП-у 0464 уместо 13.078 треба да стоји 13.233.  

У колона план за 30.09.2017.   

- на АОП-у 002 уместо 1.259 треба да стоји 2.060,  

- на редном броју 2 Некретнине постројења и опрема уместо 1.259 треба 

да стоји 2.060,  

- на АОП-у 013 уместо 1.259 треба да стоји 2.060,  

- на АОП-у 043 уместо 11.819 треба да стоји 11.970,  

- на АОП-у 068 уместо 9.719 треба да стоји 9.870,  

- на АОП-у 071 треба да стоји 14.030,  

- на АОП-у 0401 треба да стоји 13.320,  

- на АОП-у 0417 уместо 7.483 треба да стоји 8.320,  

- на АОП-у 0419 треба да стоји 837,  

- на АОП-у 0442 уместо 595 треба да стоји 710,  

- на АОП-у 0460 уместо 215 треба да стоји 330,  

- на АОП-у 0464 уместо 13.078 треба да стоји 14.030.  

У колона план за 31.12.2017.   

- на АОП-у 002 уместо 1.139 треба да стоји 4.957,  

- на редном броју 2 Некретнине постројења и опрема уместо 1.139 треба 

да стоји 4.957,  
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- на АОП-у 012 треба да стоји 3.000,  

- на АОП-у 013 уместо 1.139 треба да стоји 1.957,  

- на АОП-у 043 уместо 11.904 треба да стоји 9.570,  

- на АОП-у 068 уместо 9.854 треба да стоји 7.520,  

- на АОП-у 071 уместо 13.043 треба да стоји 14.527,  

- на АОП-у 0401 уместо 12.483 треба да стоји 13.867,  

- на АОП-у 0417 уместо 7.483 треба да стоји 8.867,  

- на АОП-у 0419 треба да стоји 1.384,  

- на АОП-у 0442 уместо 560 треба да стоји 660,  

- на АОП-у 0460 уместо 210 треба да стоји 310,  

- на АОП-у 0464 уместо 13.073 треба да стоји 14.527. 

 

 

         На страни 28. у првом реду текста испод табеле уместо 400 треба да 

стоји 500, а у другом на крају прве реченице додаје се текст „и изградња 

нових паркиралишта у вредности од 3 мил.дин.“, у четвртој реченици уместо 

7.483 треба да стоји 8.867, пета и шеста реченица се бришу, а у седмој уместо 

215 треба да стоји 330.  

 

         На страни 29. у табели 5.2. Биланс успеха  - у колони 7 план за 01.01.-

30.06.2017.   

- на АОП-у 1001 уместо 7.606 треба да стоји 7.755,   

- на АОП-у 1009 уместо 7.606 треба да стоји 7.755,  

- на АОП-у 1014 уместо 7.606 треба да стоји 7.755,  

- на АОП-у 1018 уместо 7.606 треба да стоји 7.628,  

- на АОП-у 1025 уместо 5.276 треба да стоји 5.298,  

- на АОП-у 1054 треба да стоји 127,  

- на АОП-у 1056 треба да стоји 127,  

- на АОП-у 1058 треба да стоји 127,  

- на АОП-у 1060 треба да стоји 19,   

- на АОП-у 1064 треба да стоји 108.  

У колони 8 план за 01.01.-30.09.2017.   

- на АОП-у 1001 уместо 11.664 треба да стоји 12.708,  

- на АОП-у 1009 уместо 11.664 треба да стоји 12.708,  

- на АОП-у 1014 уместо 11.664 треба да стоји 12.708,  

- на АОП-у 1018 уместо 11.664 треба да стоји 11.719,  

- на АОП-у 1025 уместо 8.002 треба да стоји 8.057,  

- на АОП-у 1054 треба да стоји 989,  

- на АОП-у 1056 треба да стоји 989,  

- на АОП-у 1058 треба да стоји 989,  
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- на АОП-у 1060 треба да стоји 148,  

- на АОП-у 1064 треба да стоји 841.  

У колони 9 план за 01.01.-31.12.2017.   

- на АОП-у 1001 уместо 15.379 треба да стоји 17.660,  

- на АОП-у 1009 уместо 15.379 треба да стоји 17.660,  

- на АОП-у 1014 уместо 15.379 треба да стоји 17.660,  

- на АОП-у 1018 уместо 15.379 треба да стоји 16.028,  

- на АОП-у 1023 уместо 350 треба да стоји 450,  

- на АОП-у 1025 уместо 10.719 треба да стоји 10.808,  

- на АОП-у 1026 уместо 1.200 треба да стоји 1.660,  

- на АОП-у 1054 треба да стоји 1.632,  

- на АОП-у 1056 треба да стоји 1.632,  

- на АОП-у 1058 треба да стоји 1.632,  

- на АОП-у 1060 треба да стоји 245,  

- на АОП-у 1064 треба да стоји 1.387.  

 

           На странаи 32. Брише се текст испод табеле, а уписује нови 

„Планирани приход износи 17.660 хиљ.дин. што чини и висину трошкова 

који ће настати вршењем услуге наплате комуналне таксе до 15.06.2017. 

године и наплаћене услуге паркирања од 15.06. до краја године. Највећи 

расходи су трошкови зарада који су планирани у износу од 10.808 хиљ.дин. 

(зараде запослених 10.052.000, накнада члановима НО 456.000 и трошкови 

превоза до посла и службеног путовања 300.000), трошкови производних 

услуга 1.200 хиљ.дин. и остали нематеријални трошкови 2.630 хиљ.дин. од 

чега највећи део чине услуге мобилних оператера и услуге продаје карата.“ 

                                                                      

            На страни 32. у делу 5.3 План добитка/губитка за 2017. годину брише 

се текст, а уписује нови „ЈКП Паркинг сервис планира да у 2017. години 

укупни приходи износе 17.660. хиљ.дин. и  да се оствери нето добитак од 

1.387 хиљ.дин. 50% оствареног нето добитка уплатиће се на рачун оснивача.“ 

 

            На страни 32. У табели 5.4 Извештај о токовима готовине – план за 

01.01. – 31.12.2017. годину у колoни План 01.01.-30.06.2017.  

- на АОП-у 3005 уместо 19.918 треба да стоји 18.940,   

- на АОП-у 3007 уместо 5.525 треба да стоји 5.547,  

- на АОП-у 3041 уместо 18.918 треба да стоји 18.940,  

- на АОП-у 3042 уместо 5.649 треба да стоји 5.627,  

- на АОП-у 3047 уместо 9.599 треба да стоји 9.577.   

У колoни План 01.01.-30.09.2017.  

- на АОП-у 3001 уместо 34.237 треба да стоји 30.147,   



6 

 

- на АОП-у 3002 уместо 34.237 треба да стоји 30.147,  

- на АОП-у 3005 уместо 28.468 треба да стоји 24.227,  

- на АОП-у 3006 уместо 2.740 треба да стоји 3.740,  

- на АОП-у 3007 уместо 8.345 треба да стоји 8.057,  

- на АОП-у 3010 уместо 17.383 треба да стоји 12.430,  

- на АОП-у 3040 уместо 34.237 треба да стоји 30.147,  

- на АОП-у 3041 уместо 28.468 треба да стоји 24.227,  

- на АОП-у 3042 уместо 5.769 треба да стоји 5.920,  

- на АОП-у 3047 уместо 9.719 треба да стоји 9.870.  

У колони План 01.01.-31.12.2017.  

- на АОП-у 3001 уместо 43.297 треба да стоји 35.458,   

- на АОП-у 3002 уместо 43.297 треба да стоји 35.458,  

- на АОП-у 3005 уместо 37.393 треба да стоји 31.888,  

- на АОП-у 3006 уместо 3.660 треба да стоји 7.660,  

- на АОП-у 3007 уместо 11.143 треба да стоји 10.808,  

- на АОП-у 3010 уместо 22.590 треба да стоји 13.420,  

- на АОП-у 3040 уместо 43.297 треба да стоји 35.458,  

- на АОП-у 3041 уместо 37.393 треба да стоји 31.888,  

- на АОП-у 3042 уместо 5.904 треба да стоји 3.570,  

- на АОП-у 3047 уместо 9.854 треба да стоји 7.520. 

 

            На страни 34. после табеле брише се текст, а упусује нови „Прилив 

готовине састоји се од наплаћене таксе за паркирање преко мобилних 

оператера, благајне или уплатом дирктно на текући рачун и од уплате града 

Лозница за извршене услуге наплате таксе до 15.06.2017. године, а од 15.06. 

до краја године од наплаћених услуга за паркирање моторних возила. Одлив 

готовине је по основу зарада, пореза на додату вредност, рачуна добављача за 

опрему, материјал и услуге и по основу уплате наплаћене таксе на рачун 

града Лознице.“ 

 

         У Поглављу 6. Политика зарада и запошљавања    
         На страни 36. у табели 6.1. Трошкови запослених у колона План 01.01.-

31.12.17.   

- на редном броју 1 уместо 6.126.146 треба да стоји 6.184.747,  

- на редном броју 2 уместо 8.449.980 треба да стоји 8.525.500,  

- на редном броју 3 уместо 9.962.526 треба да стоји 10.051.566.  

У колона План 01.01.-30.06.17.   

- на редном броју 1 уместо 3.011.926 треба да стоји 3.025.161,  

- на редном броју 2 уместо 4.154.550 треба да стоји 4.163.962,  

- на редном броју 3 уместо 4.898.214 треба да стоји 4.920.474.  
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У колона План 01.01.-30.09.17.   

- на редном броју 1 уместо 4.569.036 треба да стоји 4.604.954,  

- на редном броју 2 уместо 6.302.265 треба да стоји 6.349.465,  

- на редном броју 3 уместо 7.430.370 треба да стоји 7.486.020.  

У колона План 01.01.-31.12.17.   

- на редном броју 1 уместо 6.126.146 треба да стоји 6.184.747,  

- на редном броју 2 уместо 8.449.980 треба да стоји 8.525.500,  

- на редном броју 3 уместо 9.962.526 треба да стоји 10.051.566. 

 

         На страни 43. у табели Маса за зараде, број запослених и просечна 

зарада по месецима за 2017. годину у колони Укупно – Маса зарада  

- за месеце V до XII уместо 715.905 треба да стоји 725.435,  

- на позицију Укупно уместо 8.449.980 треба да стоји 8.525.500,  

- на позицији Просек уместо 704.165 треба да стоји 710.458. 

 У колони Укупно – Просечна зарада  

- за месеце V до XII уместо 47.727 треба да стоји 48.356,  

- на позицију Укупно уместо 572.889 треба да стоји 577.921,  

- на позицији Просек уместо 47.741 треба да стоји 48.160.  

У колони Новозапослени – Маса зарада  

- за месеце V до XII уместо 46.960 треба да стоји 56.400,  

- на позицију Укупно уместо 422.640 треба да стоји 498.160,  

- на позицији Просек уместо 46.960 треба да стоји 55.351. 

У колони Новозапослени – Просечна зарада  

- за месеце V до XII уместо 46.960 треба да стоји 56.400,  

- на позицију Укупно уместо 422.640 треба да стоји 498.160,  

- на позицији Просек уместо 46.960 треба да стоји 55.351. 

 

        На страни 44. у табели Обрачун и исплата зарада у у 2017. годину у 

колони Обрачунато бруто II у 2017. години пре примене Закона  

- за месеце мај до децембар уместо 920.848 треба да стоји 933.167,  

- на позицију Укупно уместо 10.868.544 треба да стоји 10.967.096. 

 

         На страни 44. у табели Обрачун и исплата зарада у у 2017. годину у 

колони Обрачунато бруто II у 2017. години после примене Закона  

- за месеце мај до децембар уместо 844.052 треба да стоји 855.182,  

- на позицију Укупно уместо 9.962.526 треба да стоји 10.051.566. 

 

         На страни 44. у табели Обрачун и исплата зарада у у 2017. годину у 

колони Износ уплате у буџет Републике Србије 3-4  

- за месеце мај до децембар уместо 76.796 треба да стоји 77.985,  
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- на позицију Укупно уместо 906.018 треба да стоји 915.530 

 

         У Поглављу 7. Ивестиције 

         На страни 47. у табели 7.1 на редним бројем 1 у колони 3 треба да стоји 

2017, у колони 4 треба да стоји 2017, у колони 5 треба да стоји 3.000 у колони 

6 треба да стоји 3.000. Испод табеле брише се текст и уписује нови „ЈКП 

Паркинг сервис извршиће улагања у изградњу нових паркинг места.“ 

  

         У Поглављу 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, 

радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намење  
         На страни 50. у табели 9.1 у колони План за четврти квартал 2017. под 

редним бројем 1 треба да стоји 100, под редним бројем 6 треба да стоји 560. 

У тексту испод табеле у првом пасусу уместо 3.410.000 треба да стоји 

4.070.000, уместо 15.379.000 треба да стоји 17.660.000, а уместо 22% треба да 

стоји 23%. У другом реду другог пасуса уместо 100.000 треба да стоји 

200.000. 

 

        У Поглављу 10. Комунална такса –Тарифни број 6 / цена услуге 

паркирања 

          На страни 51. У табели цена паркирања  

- у реду Зона 1 – К1 за месеце VII – XII уместо 38 треба да стоји 46,  

- у реду Зона 2 – К1 за месеце VII – XII уместо 25 треба да стоји 30,  

- у реду ДНК за месеце VII – XII уместо 120 треба да стоји 144,  

- у реду УПРПК (Правна лица) за месеце VII – XII уместо 3.200 треба да 

стоји 3.840,  

- у реду УПРПК (Физичка лица) за месеце VII – XII уместо 1.600 треба 

да стоји 1.920,  

- у реду ПРПК – зона 1 (Правна лица) за месеце VII – XII уместо 2.200 

треба да стоји 2.640,  

- у реду ПРПК – зона 2 (Правна лица) за месеце VII – XII уместо 1.600 

треба да стоји 1.920,  

- у реду ПРПК – зона 1 (Физичка лица) за месеце VII – XII уместо 1.100 

треба да стоји 1.320,  

- у реду ПРПК – зона 2 (Физичка лица) за месеце VII – XII уместо 800 

треба да стоји 960,  

- у реду ППК за месеце VII – XII уместо 300 треба да стоји 360,  

- у реду ДК – доплатна карта  за месеце VII – XII треба да стоји 1.200. 
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         У Поглављу 12. Прилози  
         На страни 53 у табели Индикатори за мерење ефикасности пословања 

(Прилог 1) у колони 2017.  

- на позицији Општа ликвидност уместо 21.26 треба да стоји 14.53,  

- на позицији  Задуженост уместо 0.04 треба да стоји 0.05,   

- на позицији  Однос дуга према капиталу уместо  0.04 треба да стоји 

0.05,  

- на позицији  Коефицијент финансијске стабилности  уместо 10.96 треба 

да стоји 2.80,  

- на позицији  Просечан период наплате потраживања уместо 50.29 треба 

да стоји 42.37,  

- на позицији  Просечан период плаћања обавеза уместо 8.59 треба да 

стоји 7.23,  

- на позицији  Искоришћеност фиксних средстава уместо 11.28 треба да 

стоји 5.65,  

- на позицији  Искоришћеност укупних средстава уместо 1.14 треба да 

стоји 1.21, 

- на позицији  Профитна бруто маргина треба да стоји 0.09,  

- на позицији  Профитна нето маргина треба да стоји 0.08,  

- на позицији  EBIT маргина треба да стоји 0.09,  

- на позицији  EBITDA маргина треба да стоји 0.08,  

- на позицији  Стопа повраћаја на укупна средства (ROA) треба да стоји 

0.10,  

- на позицији  Стопа повраћаја на капитал (ROE) треба да стоји 0.10,  

- на позицији  Економичност пословања уместо 1.00 треба да стоји 1.10,  

- на позицији  Јединични трошкови рада уместо 0.69 треба да стоји 0.61,  

- на позицији  Продуктивност рада уместо 1,062.86 треба да стоји 

1,1770.33.  

 

         На страни 55. у табели Планирана финансијска средства за набавку 

добара, радова и услуга за 2017. годину у колони 01.01.-31.12.2017.  у дели I 

под редним бројем 1 треба да стоји 100, у делу III под редним бројем 1 треба 

да стоји 560, а на позицији укупно треба да тоји 1.316. У тексту испод табеле 

уместо 3.410.000 треба да стоји 4.070.000, уместо 15.379.000 треба да стоји 

17.660.000, а уместо 22% треба да стоји 23%. 

 

        На страни 56. у табели План ивестиционих улагања под редним бројем 1 

треба да стоји по колонама овим редом: Изградња паркинг места, Сопствени, 

2017, 2017, 3.000, 3.000 3.000. 
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        На страни 56. у табели План ивестиционих улагања у 2017. години под 

редним бројем 1 треба да стоји по колонама овим редом: Изградња паркинг 

места,  3.000, 0, 0 , 0, 3.000. 

 

         На страни 58. у табели Укупни трошкови зарада (Бруто 2)  у колони 

Бруто 2 на неумањену основицу – Укупно износ  

- за месеце мај до децембар  уместо 920.848 треба да стоји 933.167,  

- на позицији Укупно уместо 10.868.544 треба да стоји 10.967.096. 

 

         На страни 58. у табели Укупни трошкови зарада (Бруто 2)  у колони 

Бруто 2 на неумањену основицу – Новозапослени износ 

- за месеце мај до децембар уместо 60.544 треба да стоји 72.863,  

- на позицији Укупно уместо 544.896 треба да стоји 643.448. 

 

         На страни 58. у табели Укупни трошкови зарада (Бруто 2)  у колони 

Бруто 2 на умањену основицу – Укупно износ 

- за месеце мај до децембар  уместо 844.052 треба да стоји 855.182,  

- на позицији Укупно уместо 9.962.526 треба да стоји 10.051.566. 

 

         На страни 58. у табели Укупни трошкови зарада (Бруто 2)  у колони 

Бруто 2 на умањену основицу – Новозапослени износ 

- за месеце мај до децембар уместо 55.366 треба да стоји 66.496, 

- на позицији Укупно уместо 498.294 треба да стоји 587.334. 

 

         На страни 58. у табели Маса зарада (Бруто 1)  у колони Бруто 1 на 

неумањену основицу – Укупно износ 

- за месеце мај до децембар уместо 781.042 треба да стоји 791.491 

- на позицији Укупно уместо 9.218.448 треба да стоји 9.302.040. 

 

         На страни 58. у табели Маса зарада (Бруто 1)  у колони Бруто 1 на 

неумањену основицу – Новозапослени износ 

- за месеце мај до децембар уместо 51.352 треба да стоји 61.801,  

- на позицији Укупно уместо 462.168 треба да стоји 545.760. 

 

         На страни 58. у табели Маса зарада (Бруто 1)  у колони Бруто 1 на 

умањену основицу – Укупно износ 

- за месеце мај до децембар уместо 715.905 треба да стоји 725.345,  

- на позицији Укупно уместо 8.449.980 треба да стоји 8.525.500. 
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         На страни 58. у табели Маса зарада (Бруто 1)   у колони Бруто 1 на 

умањену основицу – Новозапослени износ 

- за месеце мај до децембар уместо 46.960 треба да стоји 56.400, 

- на позицији Укупно уместо 422.640 треба да стоји 498.160. 

 
 

                                                                                                                         
                                                                                  ЈКП  ПАРКИНГ СЕРВИС в.д.директора 

                                                                                   Миодраг Васиљевић, дипл.инг. 
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