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I   УВОД 

 
Привредно друштво „Бизнис инкубатор центар Ужице“ д.о.о. регистровано је 
01.8.2008. године, свечано је отворено 15.9.2009. године, а у октобру 2009. год. 
усељени су први станари. „Бизнис инкубатор центар Ужице" д.о.о. обезбеђује подршку 
младим привредним субјектима у циклусима од четири године у виду 
субвенционисане цене закупа пословног простора, административно- техничкој 
помоћи и обукама. 
"Бизнис инкубатор центар Ужице ДОО" (даље Инкубатор) налази се поред 
магистралног пута Београд- Ужице, у Индустријској зони *Л* у Севојну, 6 кm од Ужица.  
Инкубатор располаже пословним простором од 1600 m², у оквиру тог простора  
1138m² заузима производна зграда у којој је распоређено двадесет пословних 
јединица површине од 22 - 116m².  
Поред зграде намењене за производњу налази се пословна зграда, односно  
административни део Инкубатора где су плански распоређене: конференцијска сала, 
две чајне кухиње, менза за потребе станара, котларница, гардероба, санитарни 
чворови са туш кабинама, опремљен канцеларијски простор са рачунаром и 
приступом интернету (за потребе станара), холови, чворишта електроинсталације 
јаке и слабе струје, 5 канцеларија за издавање са површином од ≈15 m²/по јединици и 
један простор од 30 m² као и канцеларијама за менаџмент инкубатора (70 m²). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У 2020. ГОДИНИ 
 
 
 
Станари Инкубатора у 2020. години  и основне карактеристике  
 
 

 ДОО АRMIDA (производња санитарне арматуре), закупљени простор је део локал број 
9, чија је површина 11т2, по комерцијалној цени*. Фирма по процени инкубатора има 
добар програм производње, али лош квалитет организације посла, слаб маркетинг и 
пласман готових производа. Армида је у инкубатору од 01.11.2016.године, потраживања на 
основу фактура од стране Бизнис инкубатора измирује и кроз компезације без кашњење.                                                                                                              
Број запослених је четири. 

 
 

 ЗР VELVET FURNITURE (производња тапацираног намештаја) закупљени простор локали 
број 1, 11 и 12 у укупној површини од 288 т2 по 1,4 €/m². Фирма по процени Бизнис 
инкубатора има добар програм, што потврђује и тржиште. Организација посла је добра, 
помоћ око фактура, понуда, праћење тржишта има у потпуности од стране Инкубатора. 
Обавезе по пристиглим фактурама измирује у валути или до следећег датума издавања 
рачуна. Имају лепезу производа коју пласирају и за инострано тржиште. Од почетка 
пословања до данас усавршили су производњу, проширили број артикала које производе, 
усавршили себе у пословању кроз пројекат „ Твој успех почиње твојом идејом“ у 
реализацији Бизнис инкубатора остварили су добру сарадњу са Техничком школом, 
укључили се у дуално образовање и усавршили за ментора. Данас имају знатно већи број 
запослених, а производњу су започели са два запослена.  
Број запослених, радно ангажованих  десет до петнаест у зависности од обима посла, уз 
помоћ практиканата (3-5) из Техничке школе Ужице. 
 
 

 DIA-CO ДОО Ужице (производња машинских делова на ЦНЦ машинама) закупљени 
простор локали број 13, 14, 17 и 18 у укупној површини од 169 т2, као и канцеларијски 
простор у површини од 16m². Фирма има добар програм, што потврђује број упослених, 
радно време и тржиште. Од усељења у Бизнис инкубатор , односно започињања посла 
фирма се доста проширила, набавила нове машине, усавршила и проширила производњу 
и самим тим повећала обим запослених. Обавезе по пристиглим фактурама измирује у 
валути или до следећег датума издавања рачуна.  
Број запослених, радно ангажованих десет до петнаест у зависности од обима посла. 
 

 METALPOKS DOO Ужице (производња и уградња епоксидних и других подова) 
закупљени простор локал број 2 у укупној површини од 56,16 т2 по субвенционисаним 
ценама. Фирма има добар програм, што потврђује радно време и ангажовани на раду, 



као и велики број партнера и  организација посла је добра. Обавезе по пристиглим 
фактурама измирује у валути. Пословност на високом нивоу, пример добре праксе.  

Број запослених, радно ангажованих у Инкубатору 15-20 у зависности од обима посла. 
 

 BOMIX ДОО (увоз, извоз, трговина на велико и мало текстила) закупљени простор 
локали број 4, 5, 7 и 15 у укупној површини од 260 т2 по 1,4€/ т2 ( договор око цене 
договорен на нивоу Града, како не би прешли са производњом на територију општине 
Чајетина, због бољих услова). У закупу су и две канцеларије број 33 и 34 у површини од 45 
т2  са ценом од 2€/ т2. Предузеће  је јако напредно, добро развијено, кодекс пословања 
на високом нивоу, јако велики број странака како домаћих, тако и иностраних у посети 
свакодневно, што је позитивно за Инкубатор и остале станаре Инкубатора. Обавезе по 
пристиглим фактурама измирује у валути. Коректност према запосленима, добра сарадња 
са Инкубатором.  
Број запослених, радно ангажованих двадесет и петоро. 
 

 УДРУЖЕЊЕ ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ И ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ УЖИЦЕ закупљени простор локал 
број 3 у укупној површини од 90,5т2 . Удружење  је  добро организовано, повезано са свим 
локалним институцијама где наилази на добру подршку и разумевање. У Инкубатору је 
кроз делатност сушења воћа и поврћа постићи додатне приходе за финансирање свог 
удружења и потреба чланова. Машине и опрема су финансиране кроз фонд из 
Министарства   правде од наплаћеног одлагања казни, помоћ у закупу добили су као 
субвенцију од града Ужица. Кроз пројекат су добили и средства за расхладну пред комору 
за лагеровање готовог производа. Регистровали су „Наше зелено поље“ ДОО, чији је 
оснивач Удружење и има намену за запослење особа са инвалидитетом. Инкубатор ће 
према својим капацитетима помоћи и помогао је све што је у могућности. Обавезе по 
пристиглим фактурама измирују се са Буџета Града у валути уз правдање Бизнис 
инкубатора истих за претходни месец, са напоменом да утрошена, измерена и обрачуната 
електрична енергија и додатни трошкови који настану из процеса производње не улазе у 
Уговорену обавезу између Града и Бизнис инкубатора, већ ће се накнадно књижити  
Удружењу, односно ново основаном предузећу.   
Број запослених, радно ангажованих од пет до десет  у зависности да ли је реч о едукацији, 
производњи или обукама. 
 

 РМД (предузеће за производњу термо пластике) закупљени простор локали број 6, 16, 
19 и 20 у укупној површини од 207 т2 по 0,8 €/ т2. Предузеће  је  ново формирано, са 
унапред уговореним пословима за Хонг Ког, Индију и војну индустрију. Кодекс пословања 
висок, велики број странака у посети свакодневно, што је позитивно за Бизнис инкубатор и 
остале станаре, јер бивају заинтересовани и за друге производње и улагања у исту. 
Обавезе по пристиглим фактурама измирује у валути. Коректност према запосленима, 
добра сарадња са Инкубатором и другим станарима. 
Број запослених, радно ангажованих осам до десет  у једној смени, са планом да се уведе 
рад у две смене, до проширења и на три смене што би при реализацији плана само у овом 
предузећу број запослених у 2021. години достигао број од око 40 запослених и радно 



ангажованих (очекују добијање посебних дозвола за извоз, како би проширили број 
иностраних партнера). 
 
 

 ISCAR TOOLS DOO БЕОГРАД (производња реазаног алата и плочица од тврдог метала) 
закупљени простор је канцеларија у управном делу зграде површине 29т2 по 2 €/ т2. 
Представништво израелске фирме, уговор потписан на период од 4+4 године. Фирма 
послује у преко 50 земаља света, оснивач фирме, као и матична фирма су у Израелу. Велики 
број партнера и сарадника.  
Број запослених, радно ангажованих три. 
 

 АГЕНЦИЈА БИЗНИС, књиговодствена агенција 
 COCA-COLA HELLENIC (комерцијала) закупљен маганцински и канцелариски простор у 

укупној површини од 61 т2. Пословност на високом нивоу, коректан однос према осталим 
станарима.  
Број радно ангажованих од 20-30. 
 
Простор у  Бизнис инкубатор центра предвиђен за издавање  у производном делу, као и у 
административном издат је у потпуности и то 478 т2 по 0,8 €/т2,  566т2 по 1,4€/т2  и 89т 2 
по 2,0€/т2    што попуњеност инкубатора чини 100% 
Бизнис инкубатор тренутно има уговор о сарадњи са једанаест фирми код којих око 120 
лица запослено и радно ангажованих, са тенденцијом раста запослених код свих 
привредних субјеката, са акцентом на РМД и Велвет. 

Велика предност је што станари излазе у сусрет једни другима и имају добру комуникацију 
и пословну сарадњу. Посете сајмовима и радионицама заједно организујемо и посећујемо. 
Добра комуникација између станара и запослених у Бизнис инкубатор центру створила је 
позитивну климу пословања где све проблеме који настану у  пословању решавају се кроз 
кратке састанке и договор.  
 
Станари редовно измирују своје обавезе према Инкубатору, тако да и Бизнис инкубатор 
редовно измирује своје обавезе према својим добављачима. Овакав вид пословања се 
успоставио средином 2018. године. 
 
Велики проблем код закупаца се јавља у недостатку стручно обучених радника, столара, 
машинаца, шнајдера, тапетара и других занатлија, као и проблем одласка обучене радне 
стране за иностранство, конкретно Немачку за шта је већина запослених добила папире. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проблеми Инкубатора   
 
 Током 2020-е године Бизнис инкубатор се суочио са проблемима који су проузроковани 
пандемијом Корона вируса. Пре него што је уведено ванредно стање на територији 
Републике Србије и евидентиран први оболели од вируса Ковид, набављена су средства за 
за дезинфекцију и заштитне маске, рукавице, пвц чаше и почела је дезинфекција простора 
и лична заштита свих запослених. Од увођења ванредног стања одржано је више састанака 
између менаџмента Инкубатора и станара и предузете су следеће мере: 

1. Дезинфекција свих површина унутар управне зграде, санитарних чворова, 
производног простора и обилазне саобраћајнице; 

2. Сви запослени су у обавези да носе маске и рукавице; 
3. Уводи се посуђе за једнократну употребу, а свако друго које није у могућности да 

буде једнократно да се стерилише након сваке употребе; 
4. Поштује се правило о броју лица по метру квадратном.  

Обзиром на новонасталу ситуацију и регистроване оболелих на територији Града Ужица, 
после одржаног састанка 19.03.2020. године донета је следећа Одлука: 

1. Свима којима посао омогућава да раде од куће да се уруче решења, додели 
рачунарска и друга потребна опрема и да посао наставе да обављају од куће; 

2. Увести рад у сменама и појачати дезинфекцију свих простора; 
3. Температура се мери пре доласка на посао, по доаску и за време смене. 

 С обзиром да су постојали непосредни контакти са зараженима, неки запослени су враћени 
кући у карантин.  Станари Бизнис икубатор центра обуставили су производњу 20.03.2020. 
године, а запослени у Инкубатору врше контролу објекта и иовине, а врши се и видео 
надзор преко даљинског мониторинга.   
Сва документ која су донета од почетка пандемије вируса COV-19 представљају саставни 
део овог извештаја и налазе се у Прилогу 1. 
 
Због пандемије вируса COV-19, као и економске кризе која знатно утиче на 
производњу, смањен је износ планираних прихода у 2020-ој години. Самим тим и 
расходи су сведени на опште потребе за функционисање и опстанак Инкубатора, без 
иновација и даљег развоја Инкубатора. Уместо планираних 4,3 милиона Град је као 
субвенцију одобрио 3,9 милиона. 
Сходно томе Инкубатор је своје трошкове свео на минимум (презентацију, средства за 
одржавање, струју, канцелариски материјал,...) али постоје уговорене обавезе које се 
не могу смањити нити избећи, као што су интернет и друге телекомуникационе 
претплате, полиса осигурања, агенцијске и софтверске услуге, одржавање, 
сервисирање и заштита рачунара, штампача и друге опреме, превоз запослених, као и 
уговор о делу за чишћење и одржавање објекта (део који пада на терет Инкубатора).  
Највећи проблем поред финансирања у функционисању Инкубатора представља 
недостатак неопходне инфраструктуре. Приступни пут до Инкубатора је неосветљен 
и неуређен, у веома лошем стању, као и  друга трака обилазне саобраћајнице око 
Инкубатора и паркинг простор. 



Велики проблем представља и недостатак капије, која би физчки одвојила 
Драгачевску улицу и двориште Бизнис инкубатор центра.  
Због постојања „мртвих углова“ проблем представа и недовољан број камера у 
систему видео надзора. 
Велики недостатак Инкубатора је и недостатак машинске инсталације у производном 
делу, тако да у зимском периоду није решен проблем грејања. 
За наведене недостатке постоји пројектна документација, али недостају средства за 
реализацију . 
У 2010. години уведено је грејање у административни део објекта, а  у 2018-ој години 
планирана је изградња машинске инсталације и у делу зграде где се обавља 
производња, али услед недостатка средстава пројекат није реализован. 
Следећи проблем Инкубатора је повремено кашњење наплате станарине и 
префактурисаних трошкова  појединим станарима што узрокује повремено проблем 
плаћања обавеза Инкубатора према својим добављачима.  
Ово су кључни проблеми са којима се сусреће Инкубатор и његови станари у 
свакодневном пословању, а које свакако отежавају и велике количине површинских 
вода које се стварају услед таложења шута и другог грађевинског отпада на Техничкој 
депонији која се граничи са парцелом Инкубатора и услед чијег насипања су 
затворени канали који су одводили површинску воду према Ђетињи. 
 
 
 
Инфрастрктурни радови           
 
Од радова на ифраструктури урађено је следеће: 

- Сервис видео надзора, као и замена и промена места камера у холу управне 
зграде; 

- Кречење: сале (техника сахара на једном зиду, као и остали зидови, канцеларија 
број33, 35, 43 и 44, заједничка канцеларија за станаре и простор где се налазе 
струјомери; 

- Уградња лед лампи на улазу у правну зграду, као и лед рефлектора око 
производне хале; 

- Замена лампи и неонки у локалима које користе фирме Велвет и Диа-ко, као и 
у управној згради (замена неонки и пригушница);  

- Због слегања асфалтног застора на једном делу обилазнице око Инкубатора 
(једна коловозна трака је пресвучена асфалтним застором) извршено је 
насипање другог коловозне траке и паркинг простора млевеним асфалтом, 
како не би досло до круњења асфалтног засора и његовог уништења; 

- Неколико пута је извршен посао кошења, уређења, чишћења и прскања како 
приступне саобраћајнице тако и целокупног партера и дела техничке депоније; 

-  Урађен зелени појас, посађене руже и сезонско цвеће, редовно третирање 
растиња инсектицидима; 

- Извршена дератизација од стран ЗЗЈЗ Ужице; 
- Замена електронске браве на улазним вратима у управну зграду; 



- Сервис клима уређаја (редован сервис и замена компресора климе у 
канцеларији број 48), као и уградња климе у канцеларији број 47; 

- Извршена је реконструкција и адаптација појединих локала за потребе станара, 
а према њиховом захтеву због потреба технолошког процеса, реконструкција 
свих улазних врата на локалима.  

-  Замена лампи и флуо цеви, пригушница и прекидача  
- Замена испирача водокотлићима у кабинама мушких тоалета, даски за вц 

шољама, дотрајалих шафова 
-  Звршено постављање лед, сензорних рефлектора изнад улазних врата од 

локала у машинском делу Инкубатора  
- Неколико пута вршена је санација крова, како би се отклонио проблем 

прокишњавања као у производном делу, тако и у административној згради 
- Урађене полице  у производном делу за потребе станара 
- Сервисирање ИТ мреже, рачунара, штампача, скенера 
- Замењена матична плоча на рачунарима и напајање 
- Набављена нова рачунарска опрема неопходна за редовно пословање и за 

потребе станара: таблет, штампач, машина за шивење, индукциона плоча 
- Замењен намештај у чајној кухињи на спрату, постављене шине за шољице у 

чајној кухињи у приземљу, радна плоча око судопере 
- Замена славина на судоперама, ек вентила и црева 
- Набављен радни сто за опремање канцеларије за станаре 
- Репарација сполјних клупа и столова 
- Дубинско пранје столица  
- Сервис котла 
- Замена панел лимова на локалима у производном делу 
- Затварање вентилације са мрежама на управној згради 
- Постављање лим лајсни између локала 14 и 15 
- Постављање плочица на улазима у 20 производних јединица 
- Цела зграда је са силиконом третирана на представцима сендвич лимова  
-  Извршен сервис клима уређаја  
-  Санирана корозије, замена брава и цилиндара на улазним вратима у 

производном делу ( радили запослени у инкубатору без накнаде и ван радног 
времена ). 
 

Организоване активности,промоције и унапређење Инкубатора 
 
- Константна промоција Инкубатора у циљу усељења нових станара , 
- Презентација готових производа станара код потенцијалних купаца,стална 

изложба производа у канцеларијском простору, помоћ у продаји и проналажењу 
нових тржишта, израда понуда и фактура, 

- Повезивање Црне Горе и Хрватске са БИЦ Ужице, 
- Медијска пропаганда како Инкубатора тако и станара, кроз приче, рекламу, ТВ 

наступе, Билборде, Штампу и слично. 
- Подршка станара у планирању и реализацији производње, стална 

административна подршка,   



- Презентација средстава за подстицај и развој од стране министарстава, 
националне и регионалне агенције путем мејла или директним разговором, 

-     Презентације програма Националне службе за запошљавање подстицајних за 
предузетништво,                                                                                                                                          -       
Презентација банака о финансијским подршкама доступним предузетницима, 
- Сарадња са бизнис инкубаторима у Србији и активности везане за мрежу 

инкубатора, форуми, радионице, заједничко наступање пред министарствима и др. 
- Припрема пратеће документације пројеката и учешће на конкурсима за доделу 

финансијских средстава за изградњу инфраструктуре у сарадњи са одељењем за 
локални економски развој, 

- Сарадња са РРА и учешће у  активностима Регионалне развојне агенције, 
- Сарадња са Регионалном привредном комором , 
- Усавршавање и едукација запослених, кроз семинаре и курсеве организоване од 

стране разних инстуција, 
-      Бизнис инкубатор, заједно са станарима учествовао је на 4. Међународном форуму 
о сарадњи одржаном на Златибору 
 
 
Усклађивање и израда нове документације нови документ усвојен од стране 
Скупштине: 
 
- Правилник о раду  запослених у Бизнис инкубатор центру,  
- Статут Бизнис инкубатора; 
- Акт о процени ризика; 
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спрешавање и 

појаве ширења заразних болести; (План примене мера) 
- Анализа посла и систематизација радних места у Бизнис инкубатору центру Ужице 
 
 
Израђена  пројектна документација за учешће на конкурсима  
 

- Јавни позив на ЕУ фонд, конкурисали за Новом Задар, Технополис Никшић, 
ПЦСФД Будимпеста   

- Јавни позив на ЕУ фонд 
- ЈП Министарство правде 

 
 Учешће на конкурсима страних и домаћих донатора 
 
-   Конкурс за јавне радове 
 
 
Повољности за станаре Инкубатора 
 

- Сваки од станара има своје интерно бројило које се очитава сваког задњег дана 
у месецу. Очитавање бројила врши радник ЕПС-а и запослени у Инкубатору , 



обрачуни за струју раде се према ценама ЕПС-а за мерно место, за измерену, 
утрошену и обрачуначунату електричну енергију. 

- Обрачун за смеће врши се пропорцијално закупљеним квадратима у односу на 
паушалну површину која се обрачунава Инкубатору, од 300 т2 . 

- Станари Инкубатора као субвенцију користе заједничке просторије, сви 
трошкови заједничких просторија падају на терет Инкубатора. 

- Као субвенцију имају и то што не плаћају таксу на истицање фирме, фирмарину. 
- Трошкови е-поште,факса, телефона, израде понуда и фактура за станаре 

Инкубатора је без новчане надохнаде. 
- Станари имају у управној згради поред  заједничке чајне кухиње, тоалета, 

кабина за туширање, гардеробе и канцеларију где могу примити странку ради 
договора око посла, као и другу канцеларију опремљену са рачунаром, 
телефоном, интернетом, за потребе станара ради обављања својих пословних 
потреба и ван радног времена Инкубатора. 

- Приликом аплицирања за средства код НСЗ станари Инкубатора добијају 
додатних 10 бодова код рангирања. 

 
Годишњи попис 
 
Годишњи попис у Бизнис инкубатор центру урађен на основу члана 18 до 20 Закона о 
рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС бр. 46/06) и чл. 4 Правилника о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем (Сл. гласник РС бр. 105/06), као и Правилника о организацији и 
спровођењу пописа имовине и обавеза , директор Бизнис инкубатор центра Ужице 
д.о.о. на дан 13.12.2019. године, донета  
ОДЛУКУ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 
 
Ради вршења редовног пописа имовине и обавеза, са стањем на дан 30.12.2019. 
године, образује се следећа комисија у саставу: 
-   Драгана Марковић – председник, 
-   Нада Цвијовић – II члан. 
-   Катарина Марковић – III члан 
 
За попис: 

- некретнина, постројења и опреме, попис алата и инвентара који је у целини 
отписан у току године, 

- удела друштва са ограниченом одговорношћу, дугорочних и краткорочних 
финансијских пласмана и потраживања, 

- новчаних средстава, готовине и готовинских еквивалената,аванса, 
- обавеза по свим основама, 
- временских разграничења,активних и пасивних. 

Попис готовог новца и готовинских еквивалената, хартија од вредности и средстава 
на рачунима и депозитима код банака извршиће се на дан 30.12.2019. године, односно 
са стањем на тај дан. 



Комисија је дужна да благовремено, пре почетка рада, утврди свој план рада по коме 
ће вршити попис и доставити га директору и рачуноводству предузећа. 
Комисија за попис, односно Централна пописна комисија, дужна је да састави извештај 
о извршеном попису и достави га директору, заједно са пописним листама, најкасније 
до            21. јануара 2020. године. 
Директор ће у року од 3 дана од дана доношења ове одлуке издати упутство за 
извршење пописа и спровести друге припреме неопходне за успешно извршење 
пописа. 
Контролу припреме за попис и спроводјење пописа вршиће директор. 
На основу Одлуке, 17.12.2019. године, сачињен  ПЛАН РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ПО 
СЛЕДЕЋЕМ  ТЕКСТУ: Комисија за попис именована одлуком директора Бизнис 
инкубатор центра доо Ужице  
од 13.12.2019. године у саставу: 
 
1. Драгана Марковић - председник 
2.         Нада Цвијовић – II члан. 
3.         Катарина Марковић – III члан 
 
Дана 17.12.2019. године утврдиће да ли су све припреме за попис обављене и да ли 
попис може да почне у утврђеном року.  
Комисија ће попис отпочети дана 30.12.2019. године у 8 сати, тога датума обављаће 
послове пописа основних средстава, алата и удела друштва са ограниченом 
одговорношћу у времену од 8- 16 h. 
Попис потраживања и обавеза обавиће се дана 14.01.2020. године у времену од 8- 16  
Попис на лицу места биће завршен од стране комисије најдаље до 21.01.2020. године. 
После извршеног пописа, комисија ће прибавити од стране књиговодства потребну 
документацију о променама које су на стању имовине настале у периоду од завршетка 
пописа до 21.01.2020. године и на основу њих ће утврдити коначно стање на попису. 
Дана 30.12.2019. године, комисија ће проценити вредност за утврђене вишкове и 
мањкове за које нема књиговодствене цене и почети израду извештаја о попису који 
ће бити завршен најдаље до 21.01.2019. године. 
Извештај комплетиран пратећом документацијом (пописне листе, забелешке 
комисије, мишљења експерата, вишкови и сл.) комисија ће предати директору. 
Попис за 2018. Годину реализован по плану, затечено стање као у Извештају о попису 
са стањем на дан 31.12.2019.  године, сачињен 21.01.2020.године у Севојну 
А.  Попис је протекао по плану пописа. 
Б. Пописом је утврђено следеће: 
1. Нису утврђене разлике између стварног и књиговодственог стања. 
2.Aлат и ивентар из магацина алата и ивентара у употреби води се изван 
књиговодствене евиденције, а према допунским пописним листама под бројем 1а; 1б; 
и 1в. 
 
 
 
 
 



 
 
Прилози у извештају: 

 листа алата и ивентара у употреби води се по посебним листама ради праћења 
стања, 

 листа издатих реверса 
 листа  обавеза, 
 листа финансијских средстава, 
 листа опреме – основна средства, 
 листа удела у друштву, 
 листа новчаних средстава у динарима, 
 листа активних временских разграничења. 

 
На основу целокупне документације од Пописа за 2019.годину директорка Бизнис 
инкубатор центра доо Ужице донела је следећу Одлуку На основу члана 14. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем („Службени гласник РС“ број 106/06), директорка Бизнис инкубатор 
центра Ужице ДОО дана 21.01.2020. године  доноси ОДЛУКУ о усвајању Извештаја о 
попису са стањем на дан 31.12.2019.  године A.  Усваја се Извештај о попису имовине и 
обавеза са стањем на дан 31.12.2019. године који је саставила Комисија за попис. 
Б. За утврђене разлике извршиће се по предлогу Комисије и у књигама извршити 
следеће: 
1.          Нису утврђене разлике између стварног и књиговодственог стања. 
Уз Попис комплетиране и пописне листе потписане од чланова комисије. 
 
        Директор Марија Ђуричић Гајић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020.ГОДИНУ 
 
 
Приходи: 
 
- Планирани приходи у 2020.години од станара су остварени у целости обзиром да је 
целокупна пословна година реализована са сталним саставом станара и не 
промењеном њиховом делатношћу, као ни осцилацијама у пословању; остварење 
100%. 
- Обзиром на пандемију и стање које је она изазвала и у економском делу, трећим 
ребалансом Град је своју дотацију према Бизнис инкубатору смањио за 5%, односно 
за 231.500,00, па је дотација износила 4.398.500,00 динара за 2020.годину. На конту 
умањења дотације умањене су две последње транше од Града где је дошло и до 
питања ликвидности Инкубатора, коју смо превазишли захваљујући домаћинском 
опхођењу према пословању и рестриктивним трошковима; остварење 95%. Умањење 
дотације извршено са позиције израде капије (Б9-9.3) и део са позиције (Б8).  
- пројекат ни један није одобрен у корист Бизнис инкубатора, са напоменом да су 
фондови већином били рестриктивни и усмерени на борбу против ковида; остварење 
0%. 
- Наплаћена је камата по утужењу Тритона у износу од 3.256,37 динара, од 
планираних 25.000,00 динара; остварење 13,03%. 
- Одобрена дотација Града умањио је трећим ребалансом 5%, а након тога Град је 
уплатио износ за бруто 2 зараду новоз апосленог, без накнадног Уговора и Анекса у 
износу од 123.922,22 динара. 
 
Табела прихода (А) – извршење 

Ред.бр. Врста прихода Износ 
А1 Приход од закупа и од префактурисаних трошкова,   

5.022.000,00 
А2 Приход од субвенције Града Ужица 4.527.000,00 
А3 Приходи од камата 3.256,37 
 Укупан  приходи: 9.552.256,37 

 
 
Расходи: 
 
- Зараде, додаци, превоз, дневнице(Б1; Б3; Б4; Б5) реализоване по плану, изузев 
децембарске која је увећана за петог запосленог са коефицијентом који је Град 
одредио од 3,65. при чему јем буџетска ставка прекорачена за  123.922,22 динара, 
који су накнадно додати из Буџета Града. 
- Солидарна помоћ (Б2) додељена запосленима на основу Закона о раду у случају 
дуже болести и у случају једног смртног случаја ужег члана породице запосленог; 
реализација 100%. 
- Стални трошкови (Б6) реализовани у потпуности по плану, реализација 100%. 
- Трошкови по уговору (Б7) реализовани на основу раније уговорених обавеза; 
реализација 100%. 
- Остале услуге (Б8)  услед епидемиолошког стања нису реализоване, као и због не 
постојања основе за реализацију позиције Б8-8.3. Средства предвиђена планом, а 



чија се реализација могла пролонгирати, умањена су ребалансом Града Ужица у 
износу од 81.500,00 динара; реализација 74,13%. 
- Текуће поправке и одржавање (Б9) - делимично реализовано планом. Одступање 
од реализације у целости проузроковано недостатка средстава за израду капије са 
позиције 9.3, која су умањена III ребалансом Града Ужица у износу од 150.000,00 
динара; реализација 74,14%. Активности које су реализоване са ове позиције 
наведене су у текстуалном делу Извештаја. 
- Материјал (Б10) - реализован у потпуности уз комплетно одржавање објекта 
изазвано епидемијом / пандемијом и трошковима које је она донела; реализација 
100%. 
- Трошкови услуга за станаре (Б11) реализовани у потпуности по плану; реализација 
100%. 

 
Табела Б- Планирана Табела  расхода 
 Ред.бр. Врста расхода – издатака Износ 
Б1 Нето зараде запослених 2.900.000.00 
Б2 Социјална давања (према Закону о раду) 120.000,00 
Б3 Порези, доприноси  и друга давања  1.950.000.00 
Б4 Превоз запослених 180.000.00 
Б5 Трошкови службених путовања - дневнице 

 60.000,00 
Б6 Стални трошкови 2.655.000,00 
 6.1 Трошкови платног промета и банкарских услуга 30.000,00 
 6.3 Енергетске услуге (струја, гас, гориво и друго) 2.000.000,00 

6.4 Комуналне услуге 280.000,00 
6.5 Услуге комуникације  220.000,00 

 6.6 Трошкови осигурања објекта, имовине и запослених 125.000,00 
Б7   Услуге по уговору 300.000,00 

 7.1  Књиговодствене услуге  105.000,00 
 7.2 Услуге одржаванја и унапређења на објекту и партеру 160.000,00 
7.3 Услуге из IT делокруга 35.000,00 

Б8 Остале услуге 315.000,00 
8.1 Услуге  маркртинга 35.000,00 
8.2 Усавршавање запослених 80.000,00 
8.3 Судске таксе и адвокатске услуге, 80.000,00 
8.4 Репрезентација 120.000,00 

Б9 Текуће поправке и одржавања 580.000,00 
9.1 Текуће поправке на објекту и инсталацијама  180.000,00 

 9.2 Текуће поправке и одржавање опреме 150.000,00 
9.3 Инвестиционо улагање у објекате 250.000,00 

Б10  Материјал  400.000,00 
10.1 Административни материјал 70.000,00 
10.2 Материјал за е и птт саобраћај 80.000,00 
10.3 Материјал за одржавање хигијене и потребе станара 250.000,00 

Б11 Трошкови услуга за станаре 180.000,00 
11.1 Трошкови услуга за станаре 180.000,00 

 
Финансијски део извештаја припремила Драгана Марковић-финансијски руководилац. 



 
IV  КАДРОВИ 

 
 

Бизнис инкубатор центар ДОО Ужице има пет запослених лица и то три 
координатора  за: иновативни развој у предузетништво;  станаре и финансије;  
инфраструктуру и инвестиције; као и  IT референта и лице задужено за техничку помоћ и 
подршку. Сва радна места су систематизована и уређена Анализом и систематизацијом 
послова у коме су прецизиране услови, обавезе, права и одговорности запослени. Бизнис 
Инкубатор је на основу Закона, ограничене дотација, ситуације изазване пандемијом и не-
потребе да се врши додатно запослење, уз сагласност Скупштине изабрао директора из реда 
запослених на мандат од 4 (четири) године. 
 
V  ЗАКЉУЧАК 
 

 
На основу укупаног рада и свих активности које су се у предходној години 

одвијале у  Инкубатору, може се донети закључак да је 2020.година завршена 
успешно, а нарочито у погледу попуњености Инкубатора у производном делу. Овом 
констатацијом се не желе и не могу занемарити одеређени проблеми који из године у 
годину прате рад Инкубатора. Свакодневни проблеми као што су  ситни кварови и 
поправке решавани су благовремено и у целости. Поправке и одржавање објекта 
финансирано је од средстава закупнине која се и предвиђају за одржавање објекта и 
измиривање енергетских, комуналних, телекомуникационих и других приспелих 
обавеза. 
Проблеми који највише ометају рад Инкубатора јесу неуређени приступни пут и 
саобраћајница, као и неурађена машинска инсталација, то јест грејање у производној 
хали, а за које Инкубатор нема средства нити је у могућности реализовати ове 
пројекте без помоћи оснивача, то јест града Ужица. 
Лична примања запослених финансирана су из редовних средстава оснивача града 
Ужица, која су редовно уплаћивана.  
Због недостатка финансијских средстава којима би се платили трошкови замене и 
одржавања, ангажујемо чланове породице и запослене који послове обављају без 
накнаде.Овај вид „сналажења“ примењује се од самог оснивања Бизнис инкубатора,о 
сваком обављеном послу редовно се обавештава Скупштина БИЦ-а. 
 

Треба нагласити да је субвенција - дотација Града у односу на 2011. годину 
смањана за 3 милиона  дин. У 2010. 2011. години субвенција је износила по 6,5 
милиона, док су одобрена средства од 2012. до 2016.године на годишњем нивоу 
износила 3,5 милиона, за 2017. и 2018. годину на годишњем нивоу 3,7 милиона и да је 
тај тренд настављен и даље без обзира на обим пословања, повећање цена енергената 
и комуналија и свега другог, као и на одобрење повећање плата у јавном сектору од 
5% .   
Обзиром на економску кризу, локацију и недовршену инфраструктуру Инкубатор се 
развија у добром правцу и по пројекту својом функционалношћу оправдава своје 
постојање.  Са добром пословном политиком која је пројектована као план и програм 



рада Инкубатора, уз помоћ локалне управе, Инкубатор ће прерасти у функционални 
објекат који ће сам себи обезбедити „добру“ локацију, тако да ће он постати центар 
око којег треба да се дешавају производне делатности. 
 
Поређења ради: Бизнис инкубатор центар у Крагујевцу има површину од  , у центру 
града је, има 8,(осам) запослених. 9 милиона дотацију од Града, цена закупа је 
12€/m² за 2/3 простора, док је 1/3 простора по субвенционисаним ценама од 1,2 
€/m² до 10,8€/m².  
 
Бизнис инкубатор центар у Бор има површину од 500 m², у центру града је, има 
7,(седам) запослених. 5,5 милиона дотацију од Града, цена закупа је 90,00 дин/m². 
 
 
        

 
 
 

У Севојну, 29.04.2021.године 
 
 
Бизнис инкубатор центар ДОО Ужице 
Директорка Марија Ђуричић Гајић 

 
                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОГ 1: 



 
На основу члана 63. и 192. Закона о раду1, Уредбе о организовању рада послодаваца за 
време ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 31/2020)2, и члана (број) (назив општег акта)1, 
директор3 Бизнис инкубатор центар Ужице доо, Драгачевској бб, 31205 Севојну, 
МБ:20445653;  ПИБ: 105728430; дана 19.03.2020. године, директорка Марија Ђуричић 
Гајић, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О УВОЂЕЊУ РАДА ПО СМЕНАМА 

 
1. УВОДИ СЕ рад по сменама техничка помоћ и подршка, спремачица, Нада Цвијовић 
ЈМБГ: 0101968795040 
 
2. Рад по сменама почиње да се примењује од 19.03.2020. године. 
 
3. Распоред и организација смена су следећи: 
 
- У другој смени од понедељка до петка радно време запослених почиње од (16) часова, а 
завршава се у (19) часова. 
 
4. Измена смена обавља се тако да запослени не може радити непрекидно више од једне 
радне недеље ноћу. Запослени може да ради ноћу дуже од једне радне недеље, само уз 
његову писану сагласност. 
 
5. Рад по сменама ће трајати до престанка ванредног стања уведеног Одлуком о проглашењу 
ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020), након чега ће запослени обављати послове 
на начин одређен пре доношења ове одлуке. 
 
6. На сва остала права и обавезе сходно се примењују одредбе Закона о раду, (општег акта 
послодавца)5 и уговора о раду са запосленима. 
 
7. Ова одлука не односи се на запослене код којих би, на основу налаза надлежне 
здравствене установе, такав рад могао да погорша њихово здравствено стање и млађе од 18 
година живота не може да ради ноћу, осим у случајевима предвиђеним законом. 
 
8. Ова одлука ступа на снагу  даном доношења и објављује се на огласној табли. 
 
Образложење 
 
Чланом 2. став 1. Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Сл. 
гласник РС“, бр. 31/2020) прописано је да за време ванредног стања послодавац је дужан да 
омогући запосленима обављање послова ван просторија послодавца (рад на даљину и рад 
од куће), на свим радним местима на којима је могуће организовати такав рад у складу са 
општим актом и уговором о раду. 
 



Чланом 3. алинеја 1. Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 31/2020) прописано је да послодавац чија је природа делатности таква 
да није могуће организовати рад на начин предвиђен чланом 2. ове уредбе, неопходно је да 
своје пословање усклади са условима ванредног стања и то: 
- да, уколико је то могуће и не изискује додатна средства, организује рад у сменама, како би 
што мањи број запослених и свих других радно ангажованих лица рад обављао истовремено 
у једној просторији. 
 
Чланом 63. став 1. Закона о раду прописано је да је рад у сменама организација рада код 
послодавца према којој се запослени на истим пословима смењују према утврђеном 
распореду, при чему измена смена може да буде континуирана или са прекидима током 
одређеног периода дана или недеља. Ставом 2. прописано је да запослени који ради у 
сменама је запослени који код послодавца код кога је рад организован у сменама у току 
месеца посао обавља у различитим сменама најмање трећину свог радног времена, ставом 
3. да ако је рад организован у сменама које укључују ноћни рад, послодавац је дужан да 
обезбеди измену смена, тако да запослени не ради непрекидно више од једне радне недеље 
ноћу. Ставом 4. прописано је да запослени може да ради ноћу дуже од једне радне недеље, 
само уз његову писану сагласност. 
 
Због увођења ванредног стања на територији Републике Србије, Одлуком о проглашењу 
ванредног стања ("Сл. гласник РС", бр. 29/2020) и Уредбе о организовању рада послодаваца 
за време ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 31/2020), уводи се рад по сменама до 
престанка ванредног стања, у циљу спречавања ширења болести ЦОВИД-19 изазване 
вирусом САРС-ЦоВ-2, као и функционисања редовних радних активности послодавца. 
 
На сва остала права и обавезе запослених, за време трајања ванредног стања, сходно ће се 
примењивати одредбе Закона о раду, (општег акта послодавца)1 и уговора о раду са 
запосленом Надом Цвијовић број 1638-638/19 од 16.07.2019.године, а након престанка 
ванредног стања запослени ће обављати послове на начин одређен пре доношења овог 
решења. 
 
Запослени ће о увођењу рада по сменама утврђеним овом одлуком, бити обавештени путем 
огласне табле. 
 
У Севојну 
дана 19.03.2020. године 
 
 
ДИРЕКТОР       Запослена: Нада Цвијовић 
 
__________________ 
(име и презиме) 
 
 
Доставити: 
- Запосленима, 



- Служби за финансијске и кадровске послове, 
- Архиви. 
 
Решење о обављању послова ван просторија послодавца (рад на даљину и рад од куће) за 
време ванредног стања 

На основу члана 192., у вези са чланом 42. Закона о раду, Уредбе о организовању рада 
послодаваца за време ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 31/2020), и члана (број) (назив 
општег акта)1, директор Бизнис инкубатор центар Ужице доо; Драгачевској бб, 31205 
Севојну, МБ:20445653;  ПИБ: 105728430; Председник Скупштине Олгица Селаковић, дана 
19.03.2020. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ВАН ПРОСТОРИЈА ПОСЛОДАВЦА 

(РАД НА ДАЉИНУ И РАД ОД КУЋЕ) 

 

1. Запосленој Марији Ђуричић Гајић1, ЈМБГ:2512980795029, на пословима директор, 
одређује се обављање послова ван просторија послодавца (односно рад на даљину и рад од 
куће), почев од 19.03.2020. године. 

2. Запослени ће обављати послове из тачке 1. са пуним, радним временом, у трајању од 8 
часова дневно и 40 часова недељно, у времену од 8 часова до 16 часова. 

3. Надзор над радом запосленог и вођење евиденције о запосленом за време рада ван 
просторија послодавца обављаће непосредни руководилац (може се уредити и детаљније у 
зависности од организације рада и врсте делатности коју послодавац обавља, нпр. да је 
запослени дужан да доставља дневне или седмичне извештаје непосредном руководиоцу у 
електронском облику). 

4. На сва остала права и обавезе сходно се примењују одредбе Закона о раду, Актом о 
процени ризика, колектиним зговором  и уговора о раду са запосленим број 1015-915/16 од 
03.11.2016.године 

5. Рад ван просторија послодавца запослени ће обављати до престанка ванредног стања 
уведеног Одлуком о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020), након 
чега ће запослени обављати послове на начин одређен пре доношења овог решења. 

6. Ово решење ступа снагу  даном доношења. 

Образложење 

 
1 Оваква решења издата свим запосленима у администрацији 



Чланом 2. став 1. Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Сл. 
гласнику РС“, бр. 31/2020) прописано је да за време ванредног стања послодавац је дужан 
да омогући запосленима обављање послова ван просторија послодавца (рад на даљину и 
рад од куће), на свим радним местима на којима је могуће организовати такав рад у складу 
са општим актом и уговором о раду, а ставом 2. да ако општим актом и уговором о раду 
није предвиђен начин рада из става 1. овог члана, послодавац може решењем омогућити 
запосленом обављање послова ван просторија послодавца, уколико му то организациони 
услови дозвољавају. 

Ставом 3. одређено је да решење из става 2. овог члана обавезно садржи: 1) трајање радног 
времена; 2) начин вршења надзора над радом запосленог, а ставом 4. да је послодавац дужан 
да води евиденцију о запосленима који обављају рад ван просторија послодавца. 

Због увођења ванредног стања на територији Републике Србије, Одлуком о проглашењу 
ванредног стања ("Сл. гласник РС", бр. 29/2020), запосленом се у складу са Уредбом о 
организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Сл. гласнику РС“, бр. 31/2020), 
до престанка ванредног стања омогућава рад од куће односно ван просторија, у циљу 
спречавања ширења болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2, као и 
функционисања редовних радних активности послодавца. 

За време рада ван просторија послодавца, односно трајања ванредног стања, надзор над 
радом запосленог и вођење евиденције о запосленом обављаће непосредни руководилац 
запосленог. 

На сва остала права и обавезе запосленог, за време трајања ванредног стања, сходно ће се 
примењивати одредбе Закона о раду, Актом о процени ризика, колектиним зговором  и 
уговора о раду са запосленим број 1015-915/16 од 03.11.2016.године, а након престанка 
ванредног стања запослени ће обављати послове на начин одређен пре доношења овог 
решења. 

На основу свега наведеног, одлучено је као у изреци овог решења. 

 

У Севојну,        Председник скупштине 

дана 19.03.2020. године     _____________________ 

Доставити: 
- Запосленом,       Запослена:  
- Архиви.        Марија Ђуричић Гајић 
- Служби за финансијске и кадровске послове,   
 

НАПОМЕНЕ: 

1 О правима, обавезама и одговорностима из радног односа у правном лицу одлучује 
надлежни орган код послодавца, односно лице утврђено законом или општим актом 



послодавца или лице које они овласте, а код послодавца који нема својство правног лица, 
сам предузетник или лице које он овласти. 

2 Навести уколико је општим актом предвиђен рад ван просторија послодавца. 

3 Изрази у овом моделу коришћени су родно неутрално, тако да израз „запослени“ 
подразумева запослене особе оба пола. 

 

bicuzice.dmarkovic@mts.rs From: bicuzice.dmarkovic@mts.rs Sent: četvrtak, 19. mart 2020 
11:52 To: 'vanrednostanje@privreda.gov.rs' Subject: za potrebe rada za vreme policijskog časa 
Attachments: Obrazac tabela.xls Poštovani, 
 U tabeli podaci osobe koja ima potrebu radi kontrole objekta, potreba stanara, sigurnosti, video 
nadzora, više sile ili drugih ne predviđenih okolnosti da ostvari kontakt sa objektom Biznis 
inkubator centra doo Sevojno u period od 20:00 do 05:00. Unapred se zahvaljujemo na 
razumevanju Srdačan pozdrav iz Biznis inkubator centra Dragana Marković Dragačevska bb 
31205 Sevojno +381 64 8686134 +381 31 534102 
Бизнис инкубатор центар Ужице доо  
Драгачевској бб, 31205 Севојну,  
МБ:20445653; ПИБ: 105728430;  
Обзиром на новонасталу ситуацију, Ванредно стање у Републици Србији, сви станари  
Бизнис инкубатора центар доо Ужице и Бизнис инкубатор центар донели су  
заједничку:  

ОДЛУКУ 
О ОБУСТАВИ ПРОИЗВОДЊЕ ОД 21.03.2020.ГОДИНЕ ДО 

ДАЉЊЕГА 
Сви послови које послодавци могу обављати несметано од куће, наставиће са истим  
и уколико има потребе можете их контактирати за било коју информацију.  
Сходно одлуци Приступ управној згради не могу имати друга лица изузев менаџмента  
Бизнис инкубатора, из сигурносних разлога, заштите имовине, објекта и другог.  
Уколико је потреба за додатним информацијама или приступу управној згради.  
контактирајте нас на телефон:  
0648686134 Драгана Марковић  
0648686138 Марија Ђуричић Гајић  
0648686137 Нада Цвијовић  
У Севојну, 20.03.2020.године 1.Бизнис инкубатор центар Ужице доо  
Директорка Марија Ђуричић Гајић  
2.VELVET FURNITURE 3.ISCAR TOOLS 4. DIA-CO 5.BOMIX DOO 6. NAŠE ZELENO 
POLJE 7.COCA COLA HELLENIC 8.METAL POKS DOO 9.ARMIDA DOO 10.RMD 18 
11.OSI  
 


