На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС''
број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица (''Службени лист града
Ужица'' број 25/17–пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној
_________године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП ''Велики парк'' Ужице за 2018.
годину, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 705 од 30.11.2017.године.
2.

Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 023-217/17
Датум: ______ 2017. године
Ужице
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење
Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе
годишњи програм пословања а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност
надлежни орган јединице локалне самоуправе.
Чланом 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица прописано је да Скупштина
града у складу са Законом даје сагласност на дугорочне и средњорочне планове, пословне
стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања јавних
предузећа.
Градско веће је на седници одржаној 14.12.2017.године, разматрало Програм
пословања ЈП ''Велики парк'' Ужице за 2018.годину, и предлаже Скупштини да размотри
Програм и на њега да сагласност.

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број
15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица''
број 25/17–пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној
_________године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Посебан програм пословања ЈП ''Велики парк'' Ужице за
2018. годину, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број
705/1 од
30.11.2017.године.
2.

Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 023-217/17
Датум: ______ 2017. године
Ужице
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење
Чланом 61. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавно предузеће које
користи или ће користити средства из буџета(субвенције, гаранције или друга средства)
дужно је да за та средства предложи посебан програм. Посебан програмсадржи намену и
динамику коришћења средстава и сматра се донетим када на њега сагласност да надлежни
орган јединице локалне самоуправе.
Чланом 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица прописано је да Скупштина
града у складу са Законом даје сагласност на дугорочне и средњорочне планове, пословне
стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања јавних
предузећа.
Градско веће је на седници одржаној 14.12.2017.године, разматрало Посебан
програм пословања ЈП ''Велики парк'' Ужице за 2018.годину, и предлаже Скупштини да
размотри Програм и на њега да сагласност.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ
СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ
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ЗА 2018. ГОДИНУ
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа
Јавно предузеће „Велики парк“ је формирано 1976. године под називом Установа
„Велики парк“, а од 07.02.2013. је прерасло у Јавно предузеће. Основни задатак предузећа је
пружање комуналних услуга на одржавању и припремању рекреативних површина и спортских
објеката, а у циљу обезбеђивања адекватних услова за извођење активности спортских клубова
и рекреативних група. У оквиру овог дела свог ангажовања ЈП „Велики парк“ има обавезу
одржавања и припремања објеката и опреме из своје надлежности (спортска дворана, градски
стадион, фудбалски терени, градски базен) за несметано одржавање такмичења, тренинга и
рекреативних активности.
Регистарски број: 6187699707
Порески индетификациони број (ПИБ): 107922153
Шифра делатности: 8130 – услуге уређења и одржавања околине
Предузеће је извршило упис превођења у Регистар привредних субјеката који се води
код Агенције за привредне регистре Републике Србије о чему је издато решење БД 9959/2013
од 07.02.2013. године.
Делатност предузећа
Поред своје основне делатности ЈП „Велики парк“ се бави уступањем простора за
одржавање разних културно-забавних програма уз пружање услуга на реализацији истих,
организовањем спортско-рекреативних такмичења, пружањем угоститељских услуга,
одржавањем и израдом спортске и рекреативне опреме и реквизита, како за своје кориснике
тако и за трећа лица, одржавањем зелених површина у оквиру спортско-рекреативних објеката.
Припремањем за коришћење објеката којима управља за одржавање дела наставе
физичког васпитања ЈП „Велики парк“ пружа подршку образовним установама у граду и тиме
директно утиче на побољшање услова за масовно бављење спортом.
1.2. Мисија и визија Јавног предузећа
Основни задатак предузећа је пружање комуналних услуга на одржавању и припремању
рекреативних површина и спортских објеката, а у циљу обезбеђивања адекватних услова за
извођење активности спортских клубова и рекреативних група. У оквиру овог дела свог
ангажовања ЈП „Велики парк“ има обавезу одржавања и припремања објеката и опреме из своје
надлежности (спортска дворана, градски стадион, фудбалски терени, градски базен) за
несметано одржавање такмичења, тренинга и рекреативних активности.
Мисија ЈП „Велики парк“ је максимално коришћење капацитета у сврху задовољења
потреба грађана по питању рекреације и здравих стилова живота.
Жеља нам је да коришћење наших капацитета терена и садржаја буду што масовнији и
да у томе буду заступљене све старосне категорије. Грађани Ужица могу учествовати у спорту
као непосредни учесници у спортским активностима што и јесте најважнији циљ спорта у граду
Ужицу и Републици Србији или као гледаоци.
У спорту могу учествовати сви грађани Ужица без обзира на друштвени статус, верску и
националну припадност. ЈП „Велики парк” је један од битних чинилаца у развоју спорта у граду
и као такво заслужује посебну пажњу свих фактора који на било који начин обављају
делатности из области спорта.

3

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

Мисија у раду нашег предузећа је унапређење квалитета живота грађана наше локалне
заједнице, помагање у развоју друштвениг односа становништва и правилан развој личности и
промоције здравог живота младе популације.
1.3. Правни оквир
Правни основ за израду Програма пословања за 2018. годину садржан је у следећем:
- Закон о јавним предузећима, Сл. гласник РС 119/12, 116/13, 44/14, 15/16,
- Закон о комуналним делатностима, Сл. гласник РС 88/11,
- Закон о јавним набавкама, Сл. гласник РС 124/12, 14/15, 68/15,
- Закон о буџетском систему, Сл. гласник РС 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 108/13, 142/14,
68/15,
- Закон о рачуноводству Сл.гласник РС, бр. 62/13,
- Заком о ревизији Сл.гласник РС, бр.62/13,
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Сл. гласник РС 93/12,
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада
и других сталних примања код корисника јавних средстава, Сл. гласник. РС 116/14,
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Сл.
гласник. РС 68/15,
- Закон о спорту, Сл. гласник РС 10/16,
- Закон о локалној самоуправи, Сл. гласник РС, 129/07, 83/14,
- Закон о привредним друштвима, Сл. гласник РС, 125/04, 47/09, 36/11, 83/14, 5/15,
- Закон о раду, Сл. гласник РС, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
- Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл. гласник РС, 101/05, 91/15,
- Закон о порезу на додату вредност, Сл. гласник РС, 84/01, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12,
108/13, 68/14, 142/14, 83/15,
ЈП „Велики парк“ у свом пословању користи и друга подзаконска и интерна акта:
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава, Сл. гласник РС, 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15,
59/15,
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у Јавним предузећима, Сл.
гласник. РС 27/14,
- Правилник о условима за обављање спортских делатности, Сл. гласник РС, 63/13,
- Правилник о исправности базенских вода Сл. гласник РС, 97/13,
- Статут Јавног предузећа „Велики парк“ Ужице,
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа из комунално-стамбене делатности у
Републици Србији,
- Колективни уговор код послодавца у Јавном предузећу „Велики парк“ Ужице.
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја
Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП „Велики парк“
Ужице за период 2017 - 2027 године дефинисани су:
- стратешки правци развоја и унапређења основних делатности
- унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа
- циљеви и приоритети у развоју комуналних делатности
- кадровска политика и план запослености и
- политика цена услуга
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1.5. Организациона структура
У Јавном предузећу „Велики парк“ постоје следећи сектори:
1. Руковођење предузећем,
2. Сектор стручних сарадника,
3. Сектор економско-финансијских и општих послова,
4. Сектор спорта,
5. Сектор техничких послова и одржавања,
Послови и услови за њихово обављање утврђују се у оквиру организационих делова
предузећа, односно сектора.
Организациона структура је приказана и шемом.
1.6. Управљање предузећем
Органи Јавног предузећа „Велики парк“ су: Надзорни одбор и директор који имају права
и обавезе у складу са законом и актима предузећа.
Надзорни одбор има 3 члана које именује оснивач (2 члана који су представници
оснивача и 1 члана представника запослених) на период од 4 године:
1. Зоран Стефановић, председник - именован решењем l број 023-45/17 од 23.03.2017.
године
2. Драган Боројевић, члан - именован решењем l број 023-45/17 од 23.03.2017. године
3. Динко Жувела, члан - именован решењем l број 023-45/17 од 23.03.2017. године
Директора предузећа именује оснивач на период од 4 године.
Директор предузећа је Бранко Богићевић, професор физичког васпитања - именован
решењем l број 119-19/17 од 12.10.2017. године
Извршни директор за затворене објекте је Динко Жувела.
Извршни директор за отворене објекте је Марко Жеравчић.
Управник Градског базена је Дејан Јовановић.
Управник Градског стадиона је Зоран Јовичић.
Руководилац службе економско-финансијских и општих послова је Мира Спасојевић.
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2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ
2.1. Процена физичког обима активности у 2017. години
Планиране активности у 2017. години су реализоване у свим сегментима. План
активности на Градском базену је у потпуности реализован уз даље проширење садржаја који се
нуде корисницима. Базен није радио у периоду од 04. до 17. септембра због редовног годишњег
чишћења базена и замене воде. На Градској плажи је повећан број посетилаца у односу на
претходне године захваљујући повећаном ангажовању на уређењу и набавци опреме за ово
купалиште (даска за једрење, лежаљке, сунцобрани). Квалитет односно категорија воде је била
боља него претходних година.
Реализација дела програма везаног за активности клубова као и организација спортских
такмичења је спроведена у потпуности, док су активности везане за комерцијалне садржаје
(рекреативне активности) у великој мери зависиле од интересовања као и платежне моћи
становништва и нису биле на очекиваном нивоу. Интересовање за организовање културнозабавних манифестација је било испод нивоа из претходне године.
2.2. Пројекција резултата пословања
Кроз биланс стања (Прилог 1), биланс успеха (Прилог 1а) и Извештај о токовима
готовине (Прилог 1б) дата је пројекција пословања у 2017. години, на странама 30 до 36.
Пројекција биланса стања:
Укупна пројектована актива биланса стања износи 77.993.000 динара коју чине стална
имовина 70.002.000 динара и oбртна имовина 7.991.000 динара.
Укупно пројектована пасива биланса стања износи 77.993.000 динара коју чине капитал у
износу од 67.393.000 динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 1.380.000 динара,
одложене пореске обавезе 359.000 динара и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу
од 8.861.000 динара.
Пројекција биланса успеха:
Укупан план прихода је 92.565.000 динара, пројектовани приходи предузећа за 2017.
годину износе 92.205.000 динара.
Структура прихода (у динарима)
Пословни приходи
Врсте прихода

План за 2017.

Процена остварења за
2017.
4.500.000
4.500.000

Приход од продаје робе – кафић на базену
Приходи од услуга
Врсте прихода

План за 2017.

Приход од уговора о одржавању јавних
површина
Приход од услуга у хали
Приход од базена
Приход од клизалишта

15.000.000
750.000
12.000.000
1.200.000
7
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Приход од теретане
Приход од услуга за културно,спортске и забавне
садржаје
Приход од вођења пословних књига
Приход од санације терена
Приход од спортских организација
Приход осталих производних услуга
Приходи од премија, субвенција и дотација
Врсте прихода
Приход од буџета - субвенције
Приход од донација и спонзорства
Други пословни приходи
Врсте прихода

750.000

750.000

400.000
100.000
100.000
12.500.000
425.000

400.000
100.000
65.000
12.500.000
400.000

План за 2017.

Процена остварења за
2017.
38.972.000
38.972.000
100.000
100.000

План за 2017.

Процена остварења за
2017.
2.300.000
2.300.000
100.000
100.000

Приход од издавања пословног простора
Приходи од реклама
Остали приходи
Врсте прихода

План за 2017.

Процена остварења за
2017.
100.000
100.000

Ефекти пописа
Приходи по основу наплаћених отписаних
потраживања – купци у земљи
Приходи укидања резервисања-накнаде
запослених
Приход од наплате штета
Остали приходи – вредност трим стазе у парку

500.000

300.000

118.000
250.000
2.400.000

118.000
200.000
2.400.000

Разлика плана од пројекције је 360.000динара
Планирани расходи предузећа за 2017. годину износе 92.520.600 динара, а пројекција
плана је 92.185.600 динара.
Структура расхода (у динарима)
Пословни расходи
Врста расхода

План за 2017.

Набавна вредност продате робе – кафић на
базену

2.000.000

Трошкови материјала
Врста расхода

План за 2017.

Процена остварења за
2017.
2.000.000

Процена остварења за
2017.
100.000
100.000
100.000
100.000
200.000
200.000
490.000
490.000

Трошак потрошног материјала
Трошак материјала по посебном налогу
Канцеларијски материјал
Материјал за одржавање хигијене
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Трошак материјал за текуће и инвестиционо
одржавање објекта и опреме
Трошкови осталог режијског материјала
Трошкови горива и мазива
Трошак мазута
Трошак електричне енергије

4.200.000
470.000
1.000.000
2.450.000
3.000.000

Трошкови зарада и накнада зарада
Врста расхода

План за 2017.

Бруто зараде запослених
Трошкови доприноса на терет послодавца
Трошкови накнада по уговорима
Трошкови накнада по ауторском хонорару
Трошкови привремених и повремених послова
Трошкови накнада физичким лицима
Трошкови накнада члановима надз. одбора
Отпремнине
Јубиларне награде
Солидарна помоћ запосленима
Накнада трошкова превоза на посао и са посла
Трошкови дневница
Друга примања запослених
Остали трошкови запослених

42.130.300
7.541.300
65.000
36.000
2.500.000
43.000
600.000
1.562.000
108.000
600.000
1.180.000
120.000
80.000
50.000

Трошкови производних услуга
Врста расхода

4.100.00
470.000
900.000
2.450.000
3.000.000

Процена остварења за
2017.
42.130.300
7.541.300
65.000
36.000
2.357.000
43.000
600.000
1.562.000
108.000
600.000
1.180.000
120.000
80.000
50.000

План за 2017.

Трошкови ПТТ услуга и Телекома
Трошкови транспорта
Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ
Трошкови на текућем одржавању основ.
средстава
Трошкови услуга на
инвестиц.одр.основ.средстава
Трошак – заштита имовине
Трошак осталих закупнина
Трошкови огласа, рекламе и пропаганде
Остали трошкови за рекламу и пропаганду
Трошкови развоја - пројекти
Комуналне услуге (смеће,вода,депонија)
Трошак за услуге заштите на раду
Трошкови осталих производних услуга - сервис

Трошкови амортизације и резервисања
Врста расхода

Процена остварења за
2017.
450.000
450.000
60.000
60.000
225.000
225.000

1.985.000

1.950.000

650.000
390.000
80.000
75.000
90.000
200.000
2.000.000
100.000

650.000
390.000
80.000
75.000
90.000
200.000
2.000.000
100.000

150.000

150.000

План за 2017.

Трошак амортизације
Резервисања за накнаде и друге бенифиције

2.900.000
100.000
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Ненатеријални трошкови
Врста расхода

План за 2017.

Остале нематеријалне услуге - ревизија
Трошкови здравствених услуга
Трошкови стручног образовања запослених
Трошкови стручног усавршавања
Трошкови чишћења простора
Трошкови програмера
Услуге спасиоца плажа
Трошкови репрезентације
Трошкови угоститељских услуга
Премије осигурања некре.постр. и објеката
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза – непризнати пдв
Трошкови пореза на имовину
Трошак смањења зарада
Трошкови огласа и штампе (осим рекламе)
Трошкови накнада одминис. судских такси
Остали нематеријални трошкови

160.000
100.000
100.000
100.000
450.000
250.000
490.000
100.000
60.000
600.000
220.000
36.000
1.000.000
1.600.000
4.367.000
100.000
150.000
150.000

Финасијски расходи
Врста расхода

План за 2017.

Расходи камата

50.000

Остали расходи
Врста расхода

План за 2017.

Неотписана вредност расходованих средстава
Трошкови спорова
Издаци за хуманитар. и спортске манифестације

1.050.000
100.000
650.000

Процена остварења за
2017.
160.000
100.000
100.000
100.000
450.000
250.000
490.000
100.000
60.000
600.000
220.000
36.000
1.000.000
1.600.000
4.367.000
100.000
150.000
150.000

Процена остварења за
2017.
50.000

Процена остварења за
2017.
1.050.000
100.000
650.000

Разлика плана од пројекције расхода је 335.000 динара.
Трошкови зарада исплаћени су у складу са програмом као и трошкови других личних
расхода, а у складу су са Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009.
32/2013 и 75/2014) Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016), Законом о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника
јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/2014), уредбом о поступку за прибављање
сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
(„Службени гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015) и
Колективним уговором.
Планирана добит за 2017. годину је била 44.400 динара а пројектована добит износи
19.400 динара. Расподела процењене добити ће се извршити у складу са чл. 49 став 1 и 2 Закона
о јавним предузећима, Одлуке о буџету Града Ужица и на основу чл. 33 Статута ЈП „Велики
парк“.
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Пројекција токова готовине:
У 2017 години Предузће је своје обавезе извршавало у законском року.
2.3. Анализа остварених индикатора пословања
Анализа остварених индикатора пословања и планирани индикатори за 2017. годину
приказују се кроз Прилог 2 страна 37 и 38.
Мерење ефикасности ЈП „Велики парк“ у 2017. години вршено је на основу индикатора
пословања приказаних кроз прилог 2, где су дати упоредни подаци о плану и реализацији, као и
преглед EBITDA, ликвидности, задужености, профитабилности, економичности и
продуктивности пословања:
- Планирани пословни приходи у 2017. години износе 89.197 а реализовани пословни
приходи су 89.087, извршење je 99,80%
- Планирани пословни расходи у 2017. години износе 90.671 а реализација 90.336,
извршење 100%
- Укупни планирани проходи у 2017. години износе 92.565 а реализација 92.205,
извршење 100%
- Укупни планирани расходи у 2017. години 92.521 а реализација 92.186, што је у
знатној мери повећано и износи 100%.
- Планирани пословни резултат у 2017. години је 44 а реализација 19, извтшење је 43%
- Нето резултат из пословања једнак је пословном резултату
- Планирани број запослених у 2017. години је 73 а на крају године број запослених је
66, што је разлика од седам запослених. Пет радника је проглашено технолошким
вишком, један запослени је споразумно раскинуо радни однос и један радник је
отишао у пензију
- Просечна нето зарада планирана у 2017. години је 36.359 а реализација је 36.359,
извршење је 100%
- EBITDA износи 2.969 што је ( 19+2.900+50 )
- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у
роковима доспећа, што износи 0,90
- Индикатор задужености обухвата показатељ односа дуга према капиталу што је 0,021
- Укупна бруто профитна маргина је укупна добит која је 19 у 2017. години дељена са
укупним приходима од продаје робе (4.500) и износи 0,004
- Индикатор економичности приказан је кроз однос пословних прихода који су
остварени и износе 89.087 подељени са укупним пословним расходима који су
90.336, што износи 0,986
- Продуктивност представља јединични трошак рада, односно бруто зараду увећану за
личне расходе (56.473) подељену са укупним приходима који износе 92.205 што је
0,61 учешће зарада у укупним приходима
(Цифре су изражене у хиљадама)
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања
У 2017. години је извршена промена унутрашње организације предузећа у циљу
побољшања организационе структуре и постизања веће ефикасности у обављању делатности
предузећа. Извршавање послова је груписано у организационе целине у складу са природом
послова, начином обављања и функционалном повезаношћу сваког радног места. Новом
организацијом и прерасподелом послова постиже се ефикасније управљање и контрола
пословних процеса као и боља упосленост запослених.
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2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања
Корпоративно управљање је скуп процедура за надзор у раду предузећа ради
прилагођавања захтевима окружења у коме предузеће послује. Основна начела корпоративног
управљања у складу са ОЕСД су: одговорност, истинитост, продуктивност, транспарентност,
етика у свим пословним односима предузећа као друштвено одговорног привредног субјекта.
ЈП „Велики парк“ чији је оснивач град Ужице придржава се свих законских прописа који
дефинишу рад јавног сектора.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ
3.1. Циљеви
Циљ Јавног предузећа је модернизација, рационализација, као и задржавање водеће
позиције у пружању комуналних услуга из области уређења и одржавања зелених површина и
услуга из области спорта. Такође циљ нам је и постизање оптималних услова за бављење
спортским активностима, као и подизање нивоа безбедности и опремљености спортских
објеката.
Постизањем високог квалитета услуга које се пружају корисницима спортских објеката у
граду, као и добром опремљеношћу створити услове да Ужице постане интересантно као
центар спортских и рекреативних дешавања државног и међународног карактера.
Проширење инфраструктуре кроз нову спортску дворану и терен за велики фудбал са
вештачком травом. На овај начин би се повећао обухват бављења грађана спортом и
укључивање шире популације грађана у спорт кроз развој спортске рекреације. Посебан
акценат треба да буде на развоју спорта деце и омладине.
Стварање услова за бављење новим спортским дисциплинама (синхроно пливање,
подводни хокеј и др.) на постојећим спортским објектима.
Даљим побољшањем организације
традиционалних спортских манифестација.

задржати

стечени

примат

у

организацији

3.2. Кључне активности потребне за постизање циљева
Поред организације по секторима, због разноврсности услуга које пружа Јавно
предузеће, план активности се прави према објектима којима управљамо односно на којима
пружамо услуге.

1.

2.

l Спортска дворана
Припрема објекта за редовне активности клубова
а) одигравање првенствених утакмица
б) одигравање КУП утакмица
в) одржавање тренинга према утврђеном годишњем распореду
г) коришћење теретане према утврђеном годишњем распореду
Припрема објеката за остала такмичења
а) спровођење школских такмичења по плану и програму Спортског савеза
б) организовање других утакмица и такмичења у складу са захтевима
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3.

Припрема објекта за спровођење рекреативних активности према утврђеном годишњем
распореду

4.

Припрема простора и организовање рекреативних активности у оквиру теретане

5.

Припрема објекта за организовање концерата и других културно-забавних манифестација у
складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима
ll Градски стадион и фудбалски терени

1.

Управљање и одржавање на објекту Градски стадион у складу са одлуком Градског већа

2.

Редовне активности на одржавању фудбалских терена на Градском стадиону, стадиону ФК
ГП Златибора, стадиону ФК Јединство-Путеви и стадиону ФК Севојно и припрема терена
за одигравање првенствених и КУП утакмица свих категорија према распоредима
такмичења, а у складу са годишњим Уговором

3.

Пружање услуга на извођењу санација терена

4.

Припрема објекта за организовање концерата и других културно-забавних манифестација у
складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима

5.

Припрема објекта и обезбеђење услова за одржавање наставе физичког васпитања

1.

lll Градски базен
Припрема објекта за активности клубова
а) одржавање тренинга клубова према утврђеном распореду
б) организовање такмичења у складу са потребама корисника

2.

Припрема објекта за рекреативне активности грађанства према утврђеном распореду

3.

Организовање обуке непливача

4.

Припрема објекта и обезбеђење услова за одржавање наставе физичког васпитања

5.

Организовање културно-забавних и других манифестација у складу са испољеним
захтевима и расположивим могућностима

6.

Организовање рада сауне и масаже

7.

Организовање рада спорт кафеа, а у току летње сезоне и бифеа на плажи

8.

Организовање других спортских и забавних садржаја за посетиоце објекта (стони тенис,
билијар, стони фудбал, пикадо, организовање рођендана и сл.)

9.

Услуге коришћења спортских сала

1.

2.

lV Остале активности
Реализација послова из годишњег Уговора о одржавању Градске плаже, Горанског парка,
пасареле испред спортске дворане и корита реке Ђетиње, спортских терена у Турици,
старог града, покретне платформе на Градској плажи и организовању чуварске службе на
Градској плажи
Редовне активности на одржавању Спортско-рекреационог центра Велики парк
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3.

Организовање манифестације пливање за Богојављенски крст

4.

Организовање рада клизалишта

5.

Организовање активности на Градској плажи у току купалишне сезоне

6.

Учешће у организацији Скокова са старог железничког моста на Градској плажи

7.

Организовање рада покретне платформе на Градској плажи

8.

Поправка и израда реквизита и опреме за потребе спортско-рекреационих објеката у граду

9.

Пружање услуга издавања пословног простора

10.

Пружање услуга из оквира своје делатности трећим лицима према испољеним захтевима

Овим планом су обухваћене активности из наше редовне делатности као и оне
манифестације чије је одржавање до сада договорено, а у току реализације ће бити допуњаван
на основу захтева и инересовања за коришћењем наших објеката за одржавање разних видова
спортских, културно-забавних и других манифестација.
Градски базен је објекат који пружа низ могућности за организовање нових садржаја па
ће план активности на овом објекту бити допуњаван садржајима за којима се испоље
интересовања и потребе од стране самих корисника, а у складу са потенцијалима које пружа
овај објекат.
3.3. Анализа тржишта
Највећи број корисника услуга ЈП „Велики парк су грађани. Објекти који су у склопу
предузећа користе се за рекреативне и спортске активности. Ту спадају: Спортска дворана,
Градски базен, Градски стадион, клизалиште. Задржавањем цена услуга на нивоу из претходних
година, проширивањем спектра услуга и побољшањем услова у објектима желимо да задржимо
постојеће и привучемо што већи број нових корисника.
У ту сврху се спроводе маркетиншке активности како би се што већи број грађанас
анимирао за рекреативним спортом. Главни акценат је на популацији деце школског узраста и
младих до 30 година који треба еда буду најбројнији корисници услуга које пружамо. У циљу
анимирања школске деце постоји стална сарадња са школама.
Други сегмент наших активности је усмерен на сарадњу са предузећима и синдикалним
организацијама којима се нуде услуге из нашег делокруга. Ове активности дају ефекте у делу
коришћења Градског базена, али је код коришћења Спортске дворане присутан проблем
недостатка комерцијалних термина због обавеза које предузеће има према спортским
клубовима.
3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима
Највећи проблем који се може јавити у пословању ЈП су лоши временски услови који
директно и веома значајно утичу на приходе базена и клизалишта.
На основу претходног искуства знамо да проблеми са квалитетом воде и проглашење
ванредног стања могу узроковати привремено затварање Градског базена и тиме значајно
умањити планиране приходе овог објекта. Сличне проблеме могу изазвати и евентуалне
хаварије на цевоводу градског водовода. Редовна контрола исправности воде, коришћење
средстава за одржавање квалитета воде, одржавање хигијене на овом објекту на високом нивоу
као и редовно годишње чишћење базена и замена воде представљају мере којима се покушава
предупредити овај ризик у делу на који можемо да утичемо.
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Један од озбиљних ризика је велика зависност од цене енергената у трошковима
пословања. У циљу превазилажења овог ризика предузимају се кораци на изналажењу
могућности за коришћење алтернативних извора енергије и прикључка на гас као енергент.
Додатни ризик представљају планирани приходи од теретане, рекреације и културнозабавних садржаја. На ове приходе директно утичу ниво интересовања и финансијске
могућности корисника.
Предузеће нема лице именовано за успостављање политике управљања ризицима већ је
обавеза свих запослених да праћењем свог посла, обезбеде да се посао обавља како треба.
Руководство ЈП је одговорно за све ризике пред Надзорним одбором предузећа.
3.5. Анализа планираних индикатора пословања за 2018. годину
2015. година
Реализација

2016. година
Реализација

(текућа -3
године)

EBITDA
Ликвидност

(текућа -2
године)

2017. година
Реализација

2018. година
План

(текућа -1 година)

(текућа година)

2.135

3.628

2.969

3.249

1,057

1,003

0,90

1,087

0

0

0,021

0,116

Профитна бруто маргина

0,073

0,0276

0,004

0,066

Економичност

1,003

1,001

0,986

1,000

Продуктивност

0,675

0,627

0,61

0,43

Рацио анализа

Дуг / капитал

-

-

EBITDA износи 3.249 што је ( 50+299+2.900 )
Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у
роковима доспећа, што износи 1,087
Индикатор задужености обухвата показатељ односа дуга према капиталу што је 0,116
Укупна бруто профитна маргина је укупна добит која је 299 у 2018. години дељена са
укупним приходима од продаје робе (4.500.000) и износи 0,066
Индикатор економичности приказан је кроз однос пословних прихода који су
остварени и износе 129.200 подељени са укупним пословним расходима који су
129.151 што износи 1,000
Продуктивност представља јединични трошак рада односно бруто зараду увећану за
личне расходе (56.255) подељену са укупним приходима који износе 130.350 што је
0,43 учешће зарада у укупним приходима

Анализа планираних индикатора пословања за 2018. годину на основу података из
биланса успеха и биланса стања је приказана у табели у Прилогу 2 на страни 37 и 38.
3.6. План корпоративног управљања
У 2018.години ЈП има намеру да дефинише пословне процесе у предузећу као и да почне
са применом корпоративног управљања, уведе ФУК (финансијско управњање и контролу) и
интерну ревизију.
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4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
4.1. Финансијске пројекције за 2018. годину
Кроз биланс стања (Прилог 3), биланс успеха (Прилог 3а) и Извештај о токовима
готовине (Прилог 3б) дат је план пословања за 2018. годину, на странама 39 до 44.
План биланса стања:
Укупна пројектована актива биланса стања износи 79.943.000 динара коју чине стална
имовина 67.093.000 динара,oбртна имовина 12.850.000 динара
Укупно пројектована пасива биланса стања износи 79.943.000 динара коју чине капитал у
износу од 66.746.000 динара; дугорочна резервисања и обавезе у износу од 1.380.000 динара и
краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 11.817.000 динара
План биланса успеха:
Предузеће остварује приход и стиче добит обављањем регистрованих делатности, пружањем
услуга на тржишту и из других извора, у складу са законом.
Средства за рад Предузеће обезбеђује из:
1. Пословних прихода
2. Осталих прихода
Пословни приходи:
- Приходи од продаје робе
- Приходи од услуга
- Приходи од буџета - субвенција
- Приход од донација и спонзора
- Други пословни приходи
- Остали приходи
Укупно приходи

4.500.000 динара
34.800.000 динара
86.000.000 динара
100.000 динара
3.800.000 динара
1.150.000 динара
130.350.000 динара

Приходи од продаје робе
Врста прихода
Приход од продаје робе – кафић на базену

План за
Процена
2017.
остварења за 2017.
4.500.000
4.500.000

План за
2018.
4.500.000

План за
2017.

План за
2018.

Приходи од услуга
Врста прихода
Приход од уговора о одржавању јавних
површина
Приход од услуга у хали
Приход од базена
Приход од клизалишта
Приход од теретане
Приход од услуга за културно,спортске и
забавне садржаје
Приход од вођења пословних књига
Приход од санације терена

Процена
остварења за 2017.

15.000.000
750.000
12.000.000
1.200.000
750.000

15.000.000
700.000
12.000.000
1.200.000
750.000

15.000.000
1.000.000
14.000.000
1.400.000
1.000.000

400.000
100.000
100.000

400.000
100.000
65.000

800.000
0
100.000
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Приход од спортских организација
Приход осталих производних услуга
УКУПНО:

12.500.000
425.000
43.225.000

12.500.000
400.000
43.115.000

0
1.500.000
34.800.000

План за
Процена
2017.
остварења за 2017.
38.972.000
38.972.000

План за
2018.
86.000.000

План за
Процена
2017.
остварења за 2017.
100.000
100.000

План за
2018.
100.000

План за
Процена
2017.
остварења за 2017.
2.300.000
2.300.000
100.000
100.000
2.400.000
2.400.000

План за
2018.
3.700.000
100.000
3.800.000

План за
Процена
2017.
остварења за 2017.
100.000
100.000

План за
2018.
50.000

Приходи од субвенције
Врста прихода
Приход од буџета - субвенције

Приходи од донација
Врста прихода
Приход од донација и спонзора

Други пословни приходи
Врста прихода
Приход од издавања пословног простора
Приходи од реклама
УКУПНО:

Остали приходи
Врста прихода
Ефекти пописа
Приходи по основу наплаћених отписаних
потраживања – купци у земљи
Приходи укидања резервисања-накнаде
запослених
Приход од наплате штета
Остали приходи – вредност трим стазе у
парку
УКУПНО:

500.000

300.000

500.000

118.000
250.000

118.000
200.000

100.000
300.000

2.400.000
3.368.000

2.400.000
3.118.000

200.000
1.150.000

У оквиру прихода од услуга садржани су и приходи од годишњег уговора о одржавању
јавних површина, који су пројектовани као у 2017. години. Приходи од вођења пословних
књига нису планирани из разлога што нисмо у могућности квалитетног и правовременог
обављања ових послова за трећа лица. Приходи од спортских организација су ове године
планирани кроз субвенцију односно приход од буџета.
У пословне приходе спадају и приходи од буџета - субвенције који су ове године знатно
повећани на 86.000.000 динара, бруто приход од спортских организација је додат у субвенцију у
износу од 15.000.000 и предузеће је преузело да плаћа обавезе грејања на базену 10.000.000
динара, струју на базену и стадиону 8.000.000 динара, воду на стадиону 650.000 динара и
Агенцијске услуге уступања људских ресурса 13.797.000 за 23 радника од чега 5 радника за ЈП
„Велики парк“, 8 радника за Предшколску установу и 10 радника за Градску управу за послове
органа града, општу управу и друштвене делатности.
Да би објекти који су дати на коришћење и управљање ЈП „Великом парку“ могли
несметано да обаваљају своју делатност, неопходно је учешће буџета кроз субвенције у
укупном финансирању предузећа.
Укупни планирани приходи износе 130.350.000 динара.
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Расходи у предузећу су:
- Пословни расходи
- Финансијски расходи
- Остали расходи
Укупно расходи:

129.151.100 динара
50.000 динара
850.000.динара
130.051.100 динара

Пословни расходи
Врста расхода
Набавна вредност продате робе –кафић на
базен
Трошак потрошног материјала
Трошак материјала по посебном налогу
Канцеларијски материјал
Материјал за одржавање хигијене
Трошак материјал за текуће и инвестиционо
одржавање објекта и опреме
Трошкови осталог режијског материјала
Трошкови горива и мазива
Трошак мазута
Трошак електричне енергије
Трошак гаса
Трошак ситног инвентара
Трошкови ауто гума
Бруто зараде запослених
Трошкови доприноса на терет послодавца
Трошкови накнада по уговорима
Трошкови накнада по ауторском хонорару
Трошкови привремених и повремених
послова
Трошкови накнада физичким лицима
Трошкови накнада члановима надз. одбора
Отпремнине
Јубиларне награде
Солидарна помоћ запосленима
Накнада трошкова превоза на посао и са
посла
Трошкови дневница
Друга примања запослених
Остали трошкови запослених
Трошкови ПТТ услуга и Телекома
Трошкови транспорта
Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ
Трошкови на текућем одржавању основ.
средстава
Трошкови услуга на
инвестиц.одр.основ.средстава
Трошак – заштита имовине
Трошак осталих закупнина
Трошкови огласа, рекламе и пропаганде

План за
Процена
2017.
остварења за 2017.
2.000.000
2.000.000

План за
2018. год.
2.500.000

100.000
100.000
200.000
490.000
4.200.000

100.000
100.000
200.000
490.000
4.100.00

200.000
250.000
200.000
500.000
4.440.000

470.000
1.000.000
2.450.000
3.000.000
10.000
490.000
100.000
42.130.300
7.541.300
65.000
36.000
2.500.000

470.000
900.000
2.450.000
3.000.000
10.000
490.000
100.000
42.130.300
7.541.300
65.000
36.000
2.357.000

470.000
1.100.000
1.500.000
11.000.000
10.000
500.000
100.000
42.994.817
7.696.073
65.000
36.000
2.600.000

600.000
1.562.000
108.000
600.000
1.180.000

43000
600.000
1.562.000
108.000
600.000
1.180.000

43.000
620.000
0
150.000
600.000
1.200.000

120.000
80.000
50.000
450.000
60.000
225.000
1.985.000

120.000
80.000
50.000
450.000
60.000
225.000
1.950.000

120.000
80.000
50.000
500.000
60.000
225.000
2.410.000

650.000

650.000

800.000

390.000
80.000
75.000

390.000
80.000
75.000

390.000
80.000
75.000
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Остали трошкови за рекламу и пропаганду
Трошкови развоја - пројекти
Комуналне услуге (смеће,вода,грејање)
Трошак за услуге заштите на раду
Трошкови осталих производних услуга СЕРВИС
Трошак амортизације
Резервисања за накнаде и друге бенифиције
Остале нематеријалне услуге - ревизија
Трошкови конслтинг услуга
Трошкови здравствених услуга
Трошкови стручног образовања запослених
Трошкови стручног усавршавања
Трошкови чишћења простора
Услуге уступања људских ресурса
Трошкови програмера
Услуге спасиоца плажа
Трошкови репрезентације
Трошкови угоститељских услуга
Премије осигурања некре.постр. и објеката
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза – непризнати пдв
Трошкови пореза на имовину
Трошак смањења зарада
Трошкови огласа и штампе (осим рекламе)
Трошкови накнада одминис. судских такси
Остали нематеријални трошкови
УКУПНО:

90.000
200.000
2.000.000
100.000
150.000

90.000
200.000
2.000.000
100.000
150.000

90.000
200.000
12.650.000
100.000
175.000

2.900.000
100.000
160.000

2.900.000
100.000
160.000

100.000
100.000
100.000
450.000

100.000
100.000
100.000
450.000

250.000
490.000
100.000
60.000
600.000
220.000
36.000
1.000.000
1.600.000
4.367.000
100.000
150.000
150.000
90.670.600

250.000
490.000
100.000
60.000
600.000
220.000
36.000
1.000.000
1.600.000
4.367.000
100.000
150.000
150.000
90.335.600

2.900.000
100.000
160.000
350.000
100.000
100.000
100.000
440.000
13.797.000
250.000
500.000
100.000
60.000
600.000
220.000
36.000
6.596.353
1.100.000
4.461.857
100.000
150.000
150.000
129.151.100

План за
Процена
2017.
остварења за 2017.
50.000
50.000

План за
2018. год.
50.000

План за
2017.

План за
2018. год.

Финансијски расходи
Врста расхода
Расходи камата
Остали расходи
Врста расхода
Неотписана вредност расходованих
средстава
Трошкови спорова
Издаци за хуманитар. и спортске
манифестације
УКУПНО:

Процена
остварења за 2017.

1.050.000
100.000

1.050.000
100.000

100.000
100.000

650.000
1.800.000

650.000
1.800.000

650.000
850.000

Набавна вредност продате робе за кафић на базену је 2.500.000 повећана је у односу на
прошлу годину због повећаних цена на тржишту.
Трошак горива и мазива повећан је за 200.000 због набавке новог теретног возила које
предвиђено куповина при крају 2017. године.
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Трошкови мазута су смаљени због постојећих залиха насталих набавком 20 тона крајем
2017. године.
Трошкови одржавања основних средстава су повећани због адаптације мокрог чвора и
завршетка фазне замене столарије.
У 2018. години ЈП има намеру да дефинише пословне процесе у предузећу као и да
почне са применом корпоративног управљања, уведе ФУК (финансијско управљање и
контролу) и интерну ревизију због чега су нам неопходне консалтинг услуге у износу од
350.000 динара.
Комуналне услуге су повећане због додатних трошкова грејања на базену 10.000.000
динара и 650.000 динара трошкова воде на стадиону.
Трошкови зарада и накнада запосленима и другим физичким лицима ангажованим по
посебним уговорима, накнаде трошкова превоза на посао и са посла, отпремнина, јубиларних
награда и солидарних помоћи и накнада члановима Надзорног одбора са припадајућим
порезима и доприносима износе 56.254.890 динара.
Трошкови запослених (у динарима)

- Планирани обрачун бруто зарада (66 радника)

42.994.817
- Доприноси на терет послодавца
7.696.073
- Накнаде по уговорима (1 прималац)
65.000
- Накнаде по ауторским уговорима (2 примаоца)
36.000
- Привремено повремени послови (5 прималаца)
2.600.000
- Остали уговори (5 прималаца)
43.000
- Накнаде члановима Надзорног одбора (3 члана)
620.000
- Превоз запослених на посао и са посла
1.200.000
- Дневнице и накнаде трошкова на слу. путу
120.000
- Јубиларна награда-30 година (2 радника)
150.000
- Помоћ радницима и породицама радника (тежа болест и смрт)
600.000
- Остали трошкови запосленима
130.000
Табеларни приказ (Прилог 5) на страни 46.
Планирана средста за уплату у буџет Републике за 2018. годину (разлика између
обрачунате бруто зараде 2 и исплаћене бруто зараде 2) износи 4.461.857 динара (Прилог 9а,
стр.
Код примања која нису ограничена (отпремнина, јубиларне награде, трошкови за
долазак и одлазак са рада и солидарне помоћи) оставља се могућност измене планиране масе,
јер код појединих примања може да дође до промена.
Накнаде по уговору о приврменим о повременим пословима су планирана у износу од
2.600.000 (или 10 % више у односу на претходне године). У тренутку ограничења масе
трошкова за привремене и повремене послове цена рада је износила 115 динара по сату а од 01.
Јануара 2018. Године (Одлука објављена у «Службеном гласнику РС» број 88/2017 од
29.09.2017. године) износиће 143 динара по сату.
Укупни планирани расходи износе 130.051.100 динара
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Расподела процењене добити:
Предвиђени приходи и расходи предвиђају добит из пословања за 2018. годину у износу
од 298.900 динара. Расподела процењене добити ће се извршити у складу са чл. 49 став 1 и 2
Закона о јавним предузећима, Одлуке о буџету Града Ужица и на основу чл. 33 Статута ЈП
„Велики парк“.
Табеларни преглед плана прихода и расхода за 2018. годину, са упоредним прегледом за
2017. годину дат је на странама 24 до 28.
4.2. Политика цена
У 2018. години није планирана корекција цена услуга.
Цене се утврђују на основу одлуке Надзорног одбора и по добијеној сагласности
Градског већа.
Цене за послове ван делатности јавног интереса одређиваће се по тржишним
елементима.
Ценовник за коришћење услуга Спортске дворане Одлуком надзорног одбора број 384/19.04.2013. године.
Ценовник за коришћење базена и сауне Одлуком надзорног одбора 501/16.10.2014.
године, сагласност број 023-95/2014. године.
Ценовник коришћења дворане, фудбалских терена и Градског базена за потребе клубова
и школских такмичења Одлуком надзорног одбора од 27.01.2015. године број 34/3, сагласност
број 66-2/2015. године.
Цене закупа пословног простора утврђују се у складу са Одлуком оснивача и уз
сагласност Градског већа.
4.3. Субвенције и остали приходи из буџета
Субвенција за 2017. годину износила је 38.972.000 динара, а за 2018. годину планирана је
86.000.000 динара. До знатног повећања субвенције дошло је због преузимања плаћања рачуна,
које је до сада плаћао Град Ужице за базен и стадион, за трошак електричне енергије, воде,
грејања и плаћање Агенциских услуга уступања људских ресурса за 23 радника. Све ово је
табеларно приказано (Прилог 4) на страни 45.
Детаљно коришћење средстава из буџета града за субвенцију дато је у Посебном
програму пословања за 2018. годину на страни 60 до 62.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ
Планирана добит у износу од 298.900 динара биће распоређена на основу Одлуке
Надзорног одбора у складу са чл. 49 став 1 и 2 Закона о јавним предузећима, Одлуке о буџету
Града Ужица и на основу чл. 33 Статута ЈП „Велики парк“.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
Структура запослених по секторима, организационим јединицама на дан 01.01.2018. је 66
запослених од тога сектор руковиђења 5, сектор стручних сарадника 3, сектор економскофинансијских и општих послова 12, сектор спорта 14 и сектор техничких послова и одржавања
32 дата је у Прилогу 6 на страни 47.
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У ЈП „Велики парк“ у децембру 2017. године има 71 запослена радника што је за два
запослена радника мање у односу на јануар 2017. године. До краја 2017. године је планирано
смањење броја запослених за још 5 радника који су проглашени технолошким вишком тако да
ће на крају године укупан број запослених радника бити 66 од чега 62 запослена на неодређено
и 4 запослених на одређено време.
На крају 2018. године планирано је да број запослених буде 66 јер нисмо планирали
пријем нових радника у овој години.
Због повећаног обима сезонских послова предузеће ће као и претходних година
ангажовати лица путем привремених и повремених послова и по другом основу, а у складу са
Уредбом Владе.
Квалификациона структура је ВСС је 6,ВС 1, ССС 36,КВ 13, ПК 8, НК 2 запослена,
старосна структура до 30 година 7, од 30 до 40 17, од 40 до 50 12, од 50 до 60 25 и преко 60 5
запослених, и полна структура запослених мушки 50 и 16 женских запослених и структура
запослених према времену проведеном у радном односу до 5 година 1,од 5 до 10 31, од 10 до 15
3, од 15 до 20 5, од 20 до 25 3, од 25 до 30 5, од 30 до 35 9, и пеко 35 9запослених, као
квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора који се састоји од
3 мушка са ВСС приказана је у Прилогу 7 страна 48.
Слободна и упражњена радна места попуњавају се искључиво у складу са важећим
законским и подзаконским актима која уређују ову област.
Динамика запошљавања није планирано ново запошљавање у 2018. години је приказана
кроз Прилог 8 страна 49.
Средства за зараде запослених планирана су у складу са важећим законским и
подзаконским актима која уређују ову област Прилог 9 страна 50 и 51.
Зараде у 2017. години у односу на 2016. годину биле су умањене за 10% по налогу
оснивача. У пројекцији за 2018. годину добили смо сагласност за повећање 5% и сагласност
оснивача за нову систематизацију.
Износ средстава уплаћен у буџет Републике Србије по основу умањења зарада износи
4.461.857 динара и приказан је у Прилогу 9а на страни 52.
Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у износу од 620.000 динара
планиране су у складу са Смерницама владе за 2018. годину. Одлуком Скупштине града број
06-85/13 је дефинисан износ месечних накнада и то: 23% за председника и 19% за чланове од
просечне месечне зараде по запосленом РС (без пореза и доприноса). (Прилог 10) страна 53.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
Предузеће нема кредитну задуженост код банака. (Прилог 12) страна 55.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
Набавка добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвстиционо
одржавање планирана је на бази остварења у 2017. години и реалних потреба предузећа у
наредном периоду. Укупна вредност добара износи 25.670.000 динара услуге 34.208.000, и
радови 610.000 што укупно износи 60.488.000 динара.
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