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1. Општи подаци о јавном предузећу и правни основ
пословања предузећа

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта 
„Трстеник“

СЕДИШТЕ: Живадина Апостоловића 8, 37240 Трстеник

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Изградња осталих непоменутих грађевина, 4299

МАТИЧНИ БРОЈ: 17273388

ПИБ: 101306962

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ: Скупштина Општине Трстеник

ПРАВНИ ОСНОВ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА: Предузеће послује  на  основу
Оснивачког акта предузећа, уписа у регистар привредних субјеката код Агенције
за привредне регистре и на основу Статута предузећа

1.1 Мисија, визија и циљеви предузећа

Мисија  Јавног  предузећа  за  уређивање  грађевинског  земљишта
„Трстеник“ је да својим пословним партнерима пружи највиши ниво услуга у
области пројектовања, изградње и надзора грађевинских објеката и комуналне
инфраструктуре.  Предузеће  је  основано  у  циљу  задовољења  потреба  јавног
сектора  за  постојањем  организације  која,  са  својим  квалитетним  кадровским
потенцијалом,  може  да  одговори  потребама  одржавања  и  развоја
инфраструктурних објеката у општини Трстеник. Поред тога, мисија предузећа је
и  да  физичким  лицима  у  нашој  општини  пружи квалитетну  услугу  у  оквиру
својих  делатности,  у  обиму  који  не  угрожава  несметано  обављање  изворно
поверених му делатности. 

Обавеза предузећа је и да запосленима обезбеди сигурност, егзистенцију,
лично  и  стручно  напредовање  у  складу  са  највишим  светским  стандардима
струке,  као  и  да  да  позитиван  допринос  у  друштвеној  заједници  одговорним
односом према природној и друштвеној средини, поштовањем пословне етике и
друштвене вредности у свим подручјима деловања.

Наша  обавеза  је  и  очување  животне  средине  и  инфраструктуре  на
подручју целе општине, у складу са својим могућностима и приоритетима.

Наша визија је да будемо јавно предузеће које поставља високе стандарде
у  обављању  делатности  које  су  јој  поверене  од  стране  оснивача,  али  и  да
спроводећи  их, добијемо верификацију од стране грађана општине Трстеник да
поверене послове обављамо квалитетно. 



Визија  нашег  пословног  успеха  и  даљег  развој  предузећа,  гради  се
првенствено  на  квалитету  пружених  услуга  и  на  унапређењу  кадровских
потенцијала предузећа.

Циљеви нашег пословања засновани су на:
 реализацији захтева и испуњењу очекивања корисника
 задовољењу највиших стандарда наших услуга
 непрекидном настојању да унапређујемо кваалитет наших услуга 
 стална контрола процеса пројектовања и услуга да би се одстранили сви

ризици за кориснике и остварио дугорочни пословни успех предузећа кроз
повећање продуктивности и стандарда запослених

 подржавању  и  стимулисању  креативности  запослених,  њихових
иницијатива и одговорности за квалитет

Важећи закони   и документи који су основа рада и пословања предузећа  

Пословање и рад предузећа темеље се на основу следећих закона и и другим  
подзаконским актима:

1. Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016);
2. Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010
– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – оодлука
УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018 );
3. Закон о путевима („Сл.гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 - др.закон);
4. Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
5.  Закон  о  раду  („Сл.гласник  РС“,  бр.  24/2005,  61/2005,  54/2009,  32/2013,  75/2014,
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење); 
6. Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – испр.,
61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин.изн., 68/2014 – др. закон,
142/2014, 5/2015 - усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин.изн., 108/2016,
7/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин.изн. и 30/2018);
7. Закон о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002
– др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 –
др. закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017 и 95/2018);
8.  Закон  о  утврђивању  максималне  зараде  у  јавном  сектору  („Сл.гласник  РС“,  бр.
93/2012);
9.  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 и 95/2018);
10. Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник
РС“, бр.68/2015, 81/2016 – одлука УС и 95/2018);
11. Оснивачки акт предузећа;
12. Статут предузећа;
13. Правилник о организацији и систематизацији послова;
14. Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 -
др.закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон
и 95/2018 - др. закон);
15. Закон о јавној својини ("Сл.гласник РС",  бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 -
др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018);
16. Закон о рачуноводству ("Сл.гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018);
17. Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
18. Појединачни колективни уговор



1.2. Организациона структура - шема

Јавно  предузеће  за  уређивање  грађевинског  земљишта  „Трстеник“
систематизовало је  радна места у четири сектора и то:

Слика 3.1.Шема организационе структуре предузећа

1.  Директор  предузећа  је  Зоран  Радисављевић,  дипломирани  инжењер  електронике,
именован  је  решењем  Скупштине  општине  Трстеник,  број  02-40/2017-01  од
19.05.2017.год. на период од 4 године.
2.  Извршни  директор  предузећа  је  Миливоје  Бежановић,  дипломирани  инжењер
електротехнике, именован решењем директора.
3.  Председник  Надзорног  одбора  предузећа  је  Милорад  Живковић,   дипломирани
инжењер  машинства,  именован  је  решењем  Скупштине  општине  Трстеник,  број  02-
95/2017-01 од 06.10.2017.год.  са  периодом трајања до истека мандата одборника СО
Трстеник постојећег сазива.
4.  Члан  Надзорног  одбора  предузећа  је  Живота  Вучић,  дипломирани  инжењер
машинства, именован је решењем Скупштине општине Трстеник, број број 02-95/2017-
01 од 06.10.2017.год. са периодом трајања до истека мандата одборника СО Трстеник
постојећег сазива.
5.  Члан  Надзорног  одбора  предузећа  из  редова  радника  је  Мирјана  Максимовић,
дипломир0ани  инжењер  архитектуре,  именована  је  решењем  Скупштине  општине
Трстеник,  број  број  02-95/2017-01  од  06.10.2017.год.  са  периодом трајања  до  истека
мандата одборника СО Трстеник постојећег сазива.



2.Анализа пословања у 2018.
2.1. Процена физичког обима активности у 2018.

Главни пословни партнер предузећа у 2018. години је био  јавни сектор, иако од
2016.год.  послује  на  тржишним  основама,  губитком  статуса  индиректног  корисника
буџета. Наравно, било је и низ пословних активности са другим државним фирмама,
приватним сектором, као и са грађанима, углавном наше општине.

Активности  у  предузећу  су  се  одвијале  у   складу  са  усвојеним  Планом  и
програмом  за  2018.  годину,  Одлуком  о  буџету  Општине  Трстеник  и  њиховим
припадајућим изменама, по већ утврђеним програмима и то:

А. Програм сектора за просторно и урбанистичко планирање
Б. Програм одржавања и изградње улица и локалних путева и радова у области
уређења грађевинског земљишта
В. Програм одржавања, изградње и стручног надзора јавног осветљења
Г. Програм израде пројектне документације
Д. Програм рада паркинг сервиса
Ђ. Пратећи трошкови реализације програма
Е. Политика цена

А) ПРОГРАМ СЕКТОРА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
 
У сектору за просторно и урбанистичко планирање, који обавља послове просторног
планирања  (планирање  града  Трстеника,  насеља  на  подручју  општине  Трстеник  и
урбанистичког простора, припрема и израда урбанистичких и просторних пројеката и
планова, регулационих планова, урбанистичких услова за изградњу и сл.), као и обрачун
и  наплату  накнаде  за  градско  грађевинско  земљиште,  у  току  2018. године,  поред
редовних, обављане су следеће активности:

р.бр. ПРОЈЕКАТ/КОМПЛЕКС Инвеститор

1 Програм постављања мањих монтажних објеката, 
локација бр.44 (између солитера и петоспратнице, 
улица В.Караџића),Трстеник

ЈП за уређивање грађевинског 
земљишта Трстеник

2 Урбанистички програм парцелација к.п.4151 КО 
Трстеник( зелена пијаца)

Општина Трстеник

3 Материјал за рани јавни увид за план детаљне 
регулације проширења “Новог гробља” у 
Трстенику

Општина Трстеник

4 Материјал за рани јавни увид за план детаљне 
регулације комплекса “Постројење за 
пречишћавање отпадних вода Трстеник” у 
границама ГП Трстеник

Општина Трстеник

5. Нацрт плана проширења “Новог гробља” у 
Трстенику

Општина Трстеник

6. Програм за проширење привременог пословног 
објекта на к.п. 3586 КО Трстеник 

Општина Трстеник



Б) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ИЗГРАДЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И 
РАДОВА У ОБЛАСТИ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У оквиру овог програма реализовани су следећи послови: 

р.бр. Објекат Област надзора Инвеститор

1 Текуће одржавање локалних 
категорисаних путева на 
територији општине Трстеник

извођење радова Општина Трстеник

2 Текуће одржавање локалних 
некатегорисаних путева – МЗ 
на територији општине 
Трстеник

извођење радова Општина Трстеник

3 Уређење путева на подручју 
МЗ Трстеник – пут испод 
канала, према аеродрому и пут 
према гробљу у насељу 
„Стражба“ у Осаоници

извођење радова Општина Трстеник, 
МЗ Трстеник

4 Изградња саобраћајнице иза 
зелене пијаце и реконструкција 
ул. Б. Стефановића у Трстенику

извођење радова РС – Министарство 
привреде , Општина 
Трстеник

5 Текуће одржавање вертикалне 
сигнализације на територији 
општине Трстеник

извођење радова Општина Трстеник

6 Капитално одржавање 
спортских терена

извођење радова Општина Трстеник

7 Капитално одржавање 
саобраћајне инфраструктуре на 
подручју општине Трстеник

извођење радова Општина Трстеник

8 Текуће одржавање локалних 
некатегорисаних путева – МЗ 
на територији општине 
Трстеник

извођење радова Општина Трстеник

9 Зимско одржавање локалних 
путева и улица на територији 
општине Трстеник за сезону 
2018/2019

извођење радова Општина Трстеник

В)  ПРОГРАМ  ОДРЖАВАЊА,  ИЗГРАДЊЕ  И  СТРУЧНОГ  НАДЗОРА  ЈАВНОГ
ОСВЕТЉЕЊА

У  оквиру  овог  програма  у  2018. години  су  се  обављале  редовне  активности
текућег  одржавања  елемената  у  трафостаницама  (радове  изводио испоручилац
електричне енергије),  као  и  редовне активности текућег  одржавања елемената  изван
трафостаница, које  је обављао  изабрани извршилац ове услуге –  Електротехна 92   из
Крушевца.



Предузеће  је  преко  свог  лиценцираног  инжењера  вршило  стручни  надзор  на
вршењу услуга одржавања јавног осветљења.

Такође, вршена је  контрола рачуна за потрошњу електричне енергије за  јавно
осветљење.

У 2018. години изграђено је јавно осветљење на више саобраћајница:
1. Локална саобраћајница у Пејовцу;
2. Локални пут у Голубовцу;
3. Државни пут IIа реда у Прњавору;
4. Аутобуско стајалиште у Оџацима;
5. Државни пут IIа реда у Лозни;
6. Државни пут Iб реда у Стопањи;
7. Државни пут IIа реда у Угљареву;
8. Пешачка стаза испод пруге поред топлане у Трстенику;
9. Улица Шумадијска. 

Г) ПРОГРАМ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У оквиру Програма израде пројектне документације  који  обухвата  израду идејних и
пројеката за грађевинску дозволу, пројеката изведених објеката за кориснике буџета у
оквиру Општине Трстеник и за трећа лица, као и послове стручног надзора и техничку
контролу  инвестиционе  документације,  у  току  2018.  године  реализовани су  следећи
послови:
ВИСОКОГРАДЊА:

р.бр. Пројекат Објекат Инвеститор

1 ПЗИ Пројекат за извођење- темеља 
машине у хали 1 у Наменској у 
Трстенику

ППТ “Наменска” АД Трстеник

2 ИДП Инвестиционо одржавање- извођење 
молерско-фарбарских радова у хали 
1, “Наменска” Трстеник

ППТ “Наменска” АД Трстеник

3 ПЗИ Реконструкција “Дома културе “у 
Грабовцу

Општина Трстеник

4 ИДП Реконструкција ел.инсталација хале 
ваздухопловства

ППТ “Наменска” АД Трстеник

5 ИДП Типска гаража Јаћић Драган

6 ИДП Клупе у улици Вука Караџића ЈП за уређивање грађевинског 
земљишта Трстеник

7 ИДП Храм “Христовог васкрсења (други 
дан)” у Оџацима на к.п. 2028 КО 
Оџаци- инвестиционо одржавање 
крова

Црквена општина Оџачка

8 ИДП Типска гаража Мијодраг Илић



9 ИДП Инвестиционо одржавање 
фискултурне сале у гимназији “Вук 
Караџић” Трстеник

Гимназија “Вук Караџић” 
Трстеник

10 ИДП Инвестиционо одржавање 
санитарних чворова уз фискултурну 
салу

ОШ “Живадин Апостоловић” 
Трстеник

11 ИДП Реконструкција дела хале 
ваздухопловства (грађ.радови, 
елекроенергетски и машинске 
инсталације- вентилација)

ППТ “Наменска” АД Трстеник

12 ИДР Доградња, надградња и 
реконструкција постојећег објекта 
школе 

ОШ “Раде Додић” Милутовац

13 ИДР Доградња и реконструкција, ЕЕ 
постојећег објекта школе

ОШ “Добрица Ћосић” Велика 
Дренова

14 ИДП Реконструкција хидрантске мреже ППТ “Наменска” АД Трстеник

15 Озакоњење Објекат З. Мораве бр.6 на к.п. 4587/1 
КО Трстеник

Општина Трстеник

16 ПИО Пројекат изведеног објекта, Дом 
ученика у Трстенику на к.п. 4269 КО 
Трстеник (машинске и 
електроенергетске инсталације)

Дом ученика средњих школа, 
Трстеник

17 ИДР Изградња Предшколска установа 
Трстеник

Општина Трстеник

18 ПЗИ Пројекат за извођење – Базен 2 Спортски центар Трстеник

19 ИДП Реконструкција хидрантске мреже- 
анекса хале ваздухопловства и stend-
а (I фаза)

ППТ “Наменска” АД Трстеник

20 ПГД Реконструкција и енергетска 
санација објекта школе у В. Дренови

ОШ “Добрица Ћосић” Велика 
Дренова

21 ИДП Реконструкција хидрантске мреже  
анекса хале ваздухопловства и stend-
а (II фаза)

ППТ “Наменска” АД Трстеник

22 ПГД Доградња и реконструкција 
постојећег објекта ОШ “Раде Додић”
у Милутовцу к.п. 3176 КО 
Милутовац(I фаза)

ОШ “Раде Додић” Милутовац

23 ПГД Изградња фискултурне сале ОШ 
“Раде Додић”  у Милутовцу к.п. 3176
КО Милутовац (II фаза)

ОШ “Раде Додић” Милутовац

24 ИДП ПУ “Бисери 2” објекат бр.3 на к.п. 
4074 КО Трстеник, санација крова (I 
фаза)

Установа за предшколско 
васпитање “Бисери”, Трстеник

25 ИДП Инвестиционо одржавање инст. 
осветљења  хале КОВ

ППТ “Наменска” АД Трстеник



26 ИДП ПУ “Бисери 2” инвестиционо 
одржавање

Установа за предшколско 
васпитање “Бисери”, Трстеник

27 ИДП Помоћно степениште биоскопа у 
Трстенику

Народни Универзитет Трстеник

28 Скица Скица локала (пословне јединице) у 
стамб.-посл. згради ул. Обилићева 
бр.9 на к.п. 2854 КО Трстеник

Сава Бићанин , Риђевштица

29 ИДП Предшколска установа у Великој 
Дренови – инвестиционо одржавање

Предшколска установа “Бисери” 
Трстеник

30 ИДП Инвестиционо одржавање платоа на 
к.п. 2660/4 и 5408/1 КО Трстеник – 
“Центар 3”

Општина Трстеник

31 ИДП Осветљење хала КОВа ППТ “Наменска” АД Трстеник

32 ПГД ПУ- дечији вртић на к.п. 2698 КО 
Стопања

Општина Трстеник

33 Скица Скице за раздвајање бројила 
функционалних целина по захтеву 
Електро дистрибуције,Пословно – 
производни објекат „Западне 
Мораве“

Општина Трстеник

34 ИДП Пројекат централног грејања ОШ 
“Угљарево”

Општина Трстеник

35 ИДП Реконструкција санитарних чворова 
гимназије “Вук Караџић”

Гимназија “Вук Караџић”

НИСКОГРАДЊА:

р.бр. Пројекат Објекат Инвеститор

1 ИДР Фекална канализација-зелена пијаца ЈКСП “Комстан” Трстеник

2 ПЗИ Улица Радоја Крстића Општина Трстеник

3 ПЗИ Ул. Борислава Стефановића Општина Трстеник

4 ИДП Санације жардињера у центру Општина Трстеник

5 ИДП Хидрантска и санитарна вода- 
допунска понуда

Општина Трстеник

6 ИДП Инвестиционо одржавање фекалне 
канализације

Општина Трстеник

9 ИДП Улица Висећи мост Општина Трстеник
НАДЗОР:

р.бр. Објекат Област надзора Инвеститор

1 Инвестиционо одржавање / 
реконструкција у згради 

-архитектонско-грађевински 
радови 

ППТ “Наменска” АД 
Трстеник



осталих инд.делатности хала 1 
са галеријом и фарбаром и 
реконструкција постојеће 
хидрантске мреже, односно 
ПЗИ електроенергетске 
инсталације

- електроинсталација

2 Инвестиционо одржавање дела 
топловода у ул. К. Милице бр 
76

- грађевинска област
- област машинства

Општина Трстеник, 
МЗ Трстеник

3 Радови на завршетку Базена 2 у
оквиру Парка на води – аква 
парк у оквиру Спортског 
центра

-архитектонско-грађевински 
радови 
- електро инсталација
- област машинства

Спортски центар 
Трстеник

4 Санација објекта ОШ „Ј.Ј. Змај“
у Старом Трстенику

извођење грађевинских 
радова

Општина Трстеник

5 Заграђивање етно 
надстрешнице Музејске збирке 
у Трстенику

-архитектонско-грађевински 
радови 
-електро инсталација

Народни 
Универзитрет 
Трстеник

6 Капитално одржавање зелене 
пијаце

-архитектонско-грађевински 
радови 
-електро инсталација

Општина Трстеник

7 Санација санитарног чвора 
објекта ОШ “Св Сава” 
Трстеник истурено оделење у 
Оџацима

-грађевински радови Општина Трстеник

8 Реконструкција унутрашње и 
спољашње хидрантске мреже 
хале ваздухопловства, Објекат 
ППТ Наменска 

-водоинсталатерски радови ППТ Наменска АД 
Трстеник

9 Реконструкција постојећег 
објекта у склопу ТП “ЗА-МО” 
Трстеник

-архитектонско-грађевински 
радови 
-електро инсталација
-машинске инсталације

Општина Трстеник

10 Капитално одржавање 
саобраћајне инфраструктуре на 
подручју општине Трстеник

извођење радова Општина Трстеник

11 Санација кровног покривача и 
бетонских олука на установи за 
предшколско васпитање, 
образовање, негу, здравствену 
заштиту и исхрану деце 
“Бисери 2” објекат бр.3 у 
Трстенику

-архитектонско-грађевински 
радови 

Општина Трстеник

12 Уређење дечијег игралишта у 
центру Трстеника

-архитектонско-грађевински 
радови 

Општина Трстеник

13 Инвестиционо одржавање дела 
објекта биоскоп- помоћног 

извођење грађевинских  
радова

Народни Универзитет
Трстеник



степеништа у оквиру Народног 
Универзитета Трстеник

14 Изградња вртића ПУ “Бисери” -
објекат у Стопањи к.п. 2698 КО
Стопања, груби радови

извођење грађевинских  
радова

Општина Трстеник

15 Извођење радова II фаза 
партерног уређења к.п. 4269 КО
Трстеник, објекат Дома ученика
Трстеник

-партерно уређење Дом ученика средњих
школа Трстеник

16 Изградња санитарног чвора у 
оквиру манастира Љубостиња

извођење грађевинских  
радова

Општина Трстеник

17 Изградња два базена и колосека
на објекту “ППТ ТМО”

извођење грађевинских  
радова

ППТ ТМО 

EЛАБОРАТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШИ

У  оквиру  пројеката  реконструкције  објеката  јавне  намене  рађени  су  елаборати
енергетске ефикасности у складу са Законом. Поред тога, вршена је израда енергетских
пасоша за трећа лица по захтевима са тржишта према доњој табели:

р.бр. Инвеститор Објекат

1  Милош Ракић- Трстеник Извештај  и пасош

2 Вулетић Предраг, Врњачка Бања Извештај о енерг.прегледу и енергетски пасош

3 Томић Радош, Стопања Стамбено-пословни објекат П+Пот 
-извештај о енергетском прегледу и енергетски 
пасош

4 Дом ученика Трстеник Извештај о енергетском прегледу и енергетски 
пасош

5 Александар Пантелић, Оџаци Стамбена зграда 
-извештај о енергетском прегледу и енергетски 
пасош

Д. ПРОГРАМ РАДА СЕКТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ 

Активност  Сектора  за  паркинг  у  2018.  години  вршена  је  у  складу  са
основном  делатношћу  овог  сектора  на  уређењу  и  одржавању  јавних
паркиралишта, наплати карти за коришћење јавних паркиралишта, а све у циљу
решавања  проблема  паркирања,  који  су  били  најизраженији  у  најужем
централном делу града,  што  је  био и  основни  циљ увођења  пакринг  сектора.
Сектор за паркинг своју делатност обавља на основу Одлуке Скупштине општине
Трстеник број: 022-69/09-01 од 20.11.2009. године.

У табели су дати подаци о броју продатих карата у 2017. години, броју
продатих карата у 2018. години,  као и однос продаје 2018./2017. год. 



процентима.

Р.
бр.

Врста плаћања Број карата 2017.
(јануар-

децембар)

Број карата 2018. 
(јануар-децембар)

Однос 2018./2017.
(јануар-децембар)

1. Повлашћена
месечна карта ППК

8647 8886 +2.76%

2. Претплатна
месечна карта за

правна лица
УПРПК

259 341 +24,05%

3. Претплатна
месечна карта за

запослена физичка
лица ПРПК

73 72 -1,37%

4. СМС 111.499 119620 +7,28%

Такође,  вршено  је  издавање  налога  за  дневне  карте  за  учеснике  у
саобраћају  који  нису  извршили  уплату  паркирања,  слање  опомена  по  основу
дуговања, а на основу неплаћених налога за издате дневне карте, решавани су
захтеви за рекламације од стране Комисије формиране за обављање тих послова,
праћено свакодневно одржавање рада система базе података Сектора, редовно су
ажурирани подаци добијени од стране ПС Трстеник, Врњачка Бања, Крушевац и
Краљево.

Табела  – Упоредни  преглед  прихода  Паркинг  сервиса  приказан  по  месецима
током 2018. год. у односу на 2017.год.

Редни број Месец Остварен приход
2017.г. са ПДВ-ом

(динара)

Остварен приход са
ПДВ-ом 2018.г.

(динара)

Однос 2018./2017. 

1. Јануар 418.665,16 892.830,65 +113,25%

2. Фебруар 595.280,32 726.422,70 +22.03%

3. Март 696.372,00 795.387,70 +14,22%

4. Април 604.183,00 848.769,09 +40,48%

5. Мај 601.441,00 875.993,50 +45,65%

6. Јун 745.762,00 790.980,30 +6,06%

7. Јул 766.954,00 875.733,00 +14,18%

8. Август 907.942,32 849.077,00 - 6,48%

9. Септембар 841.399,60 757.939,00 - 9.92%

10. Октобар 957.874,00 961.890,00 +0,42%

11. Новембар 883.468,00 869.597,80 -1,57%

12. Децембар 877.166,00 861.051,00 -1,83%



УКУПНО:  8.896.507,40 10.105.671,71 +13,59%

Као и претходних година, тако и током 2018. године, продаја карата вршила се
преко дистрибутера и то на 6 локација у граду:
СТЗКР „Марић“ – у улици Вука Караџића;
У.Р. „Мондес Плус“ – у улици Цара Душана;
ТР „МИР“ – у Косовској улици;
Т.К.П. „Лаки“ – у улици Кнегиња Милица и у улици Вука Караџића;
Т.Р. „РОЈАЛС“ – у улици Кнегиња Милица.
На тај начин продато је укупно: 2684 комада карата за I зону, 7388 комада карата
за II зону и 696 комада дневних паркинг карата.

Током 2018.  године укупно је  склопљено 12 споразума са  корисницима
чије је дуговање веће од 5.000,00 динара, а све на основу Закључка општинског
Већа  општине  Трстеник  број:  06-15/2014-03  и  Закључка  Надзорног  одбора
Дирекције за планирање и изградњу „Трстеник“  бр. 122/4 од 31.01.2014. године.

У 2018. години од стране Општине купљена је машина за хоризонтално
обележавање  улица,  пешачких  прелаза,  паркинг  места.  Скоро  сви  контролори
обучени  су  за  рад  на  машини  која  се  користи  за  обележавање  хоризонталне
сигнализације  и  током  октобра  и  новембра  активно  су  учествовали  на
обележавању пешачких прелаза и средњих линија, као и паркинг места.

Вршена је редовна контрола наплате паркирања од стране свих контролора
у зонираним подручјима града. 

Поред  своје  редовне  делатности,  радници  Сектора  за  паркинг  –
контролори, током 2018. године били су ангажовани и на следећим пословима:
- редовно одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације;
- чишћењу снега на саобраћајницама и паркиралиштима током јануара, фебруара
и марта месеца;
-  регулација  саобраћаја  у  насељеним местима,  по  потреби  за  време  застоја  у
саобраћају;
-  активно учествовање на затварању улица  и регулацији  саобраћаја  приликом
одржавања културних, спортских, музичких манифестација током целе године,
као  и  приликом  обележавања  значајних  датума  за  општину  Трстеник  (дочек
православне  Нове  године,  Дан  Општине,  и  др.),  али  и  код  организације  свих
других манифестација;
- ангажовање на сређивању и фарбању клупа у ширем центру града;
- ангажовање приликом рада специјалног возила Паук;
- извршено је премештање лежећих полицајаца из појединих улица;
- хоризонтално обележавање саобраћајне сигнализације и паркинг места на целој
територији града.

Референт  за  информатику  овог  сектора  вршио  је  ГПС  надзор  на
реализацији послова зимског одржавања улица и путева, електронско подношење
пријава  преко  система  Агенције  за  привредне  регистре,  архивирање  података
везано за пројектни биро.



Ђ) ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СВИХ ПРОГРАМА

Све активности предузећа за реализацију овог Плана и програма прате трошкови
спровођења као  што  су  материјални  трошкови (трошкови  грејања,  телефона,  струје,
порези, судски трошкови, канцеларијски материјал и сл.), трошкови геодетских подлога,
трошкови оглашавања, лични дохоци и накнаде запослених, трошкови пореза на додату
вредност и пореза на добит, трошкови платног промета,  итд. 

Е) ПОЛИТИКА ЦЕНА

Цене  послова  предузећа  из  основне  делатности  (пројектовања  и  надзора)
утврђене су одлуком Надзорног одбор предузећа. Кроз примену ценовника акумулирају
се искуства која се касније уграђују у његово ажурирање. Обим овог ценовника својим
форматом превазилази обим овог плана, па се неће овде наћи, али зато се може наћи на
званичном сајту предузећа. 

Цене услуга паркирања утврђене су одлукама Општинског већа у претходним
годинама,  а  у  2018.години нису  мењане  и  једне  су  од  најнижих у  Србији.  Посебну
погодност  и  финансијске  ефекте  дале  су  нове  позиције  у  ценовнику  за  могућност
куповине месечне карте за све власнике возила са територије општине Трстеник, као и
попусти од 50% за плаћање налога за дневну карту за оне који нису купили ни један вид
паркинг карте.


