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1. Општи подаци 
 
         1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа 
       
ЈП „ГРАДАЦ“ Чачак Ул.Цара Лазара бр. 51  основано је  Одлуком Скупштине општине Чачак бр.06-
45/96-01 од 16.9.1996.г.и уписано у судски регистар Привредног суда у Краљеву решењем бр. Фи.бр. 
3090/96 од  27.11.1996.г. Предузеће је правни следбеник бив. СИЗ-а за управљање грађевинским 
земљиштем, СИЗ-а за локалне и некатегорисане путеве, Фонда за управљање грађевинским 
земљиштем, Фонда за локалне и нектегорисане путеве и Дирекције за грађевинско земљиште и путеве 
општине Чачак. 
Предузеће је Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије БД. 58195/2005 од 
13.7.12005.г. преведено у регистар привредних субјеката. 
На седници скупштине Града Чачка одржаној 21,22, новембра 2016.године оснивачки акт Јавног 
предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве“ Градац“  Чачак 
усклађен је са  Законом о јавним предузећима („Сл.гласник  РС“ бр 15/16). 
Пуно пословно име предузећа : Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско 
земљиште и путеве“ Градац“  Чачак; 
Скраћено пословно име: ЈП“ Градац“ Чачак; 
Правна форма: Јавно предузеће; 
Седиште:Чачак; 
Адреса: Ул.Цара лазара бр. 51. , 32000 Чачак; 
Опис делатности: Урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве; 
ПИБ 101122299; 
Матични број 07242999; 
Претежна делатност: изградња путева и аутопутева. 
      
     
1. 2  Мисија, визија 
 
                 Мисија  
 
             Јавног предузећа за просторно и урбанистичо планирање, грађевиснко земљиште и путеве 
„Градац“ Чачак, је локално јавно предузеће, основано од стране локалне самоуправе са задатком да се 
стара о грађевинском земљишту у смислу привођења земљишта планираној урбанистичкој намени.  
Ову мисију остварује вишеструким деловањем : кроз израду просторних и урбанистичких планова, кроз 
вођење земљишне политике у смислу одређивања-предлагања и примене цена (почетних)  закупа и 
трајног отуђења земљишта, обрачуна доприноса за уређење грађевинског земљишта, решавања 
имовинско правних односа и прибављања земљишта првенствено за потребе изградње саобраћајница 
- улица, као и изградње објеката комумалне инфраструктуре (атмосферске и фекалне канализације, 
водоводне мреже и јавне расвете). Са друге стране, предузеће се стара и о другим видовима 
коришћења земљишта у комерцијалне сврхе, тако што осим урбанистичких планова израђује и низ 
програма привременог коришћења земљишта. То су пре свега програми постављања киоска, програм 
постављања аутобуских стајалишта са комерцијалним функцијама (рекламни панои и киосци у склопу 
стајалишта) , програм постављања других врста привремених објеката комерцијалне намене (балона 
за спортске и друге делатности, сплавова и слично), програма постављања бил-бордова, дугих 
рекламних објеката, као и других програма који доприносе са једне стране уређењу грађевинског 
земљишта (до привођења намени по урбанистичком плану). Кроз наведене активности доприноси се 
остваривању одређених прихода локалној самоуправи, задовољавању  одређених потреба грађана и 
бољем уређењу града. 
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               Посебна мисија предузећа везана је за управљање путном мрежом из надлежности локалне 
самоуправе. Имајући у виду значај развијеног, безбедног и ефикасног саобраћаја за свеукупни развој 
неке , па и локалне заједнице, ова мисија је у оквиру делатности предузећа од изузетног значаја. То се 
првенствено односи на развој привредних (највећим делом пољопривредних) капацитета на комплетној 
територији локалне заједнице. Мрежа категорисаних путева из локане надлежности је око 350 
километара, а са мрежом осталих путева из локалне надлежности  то је потенцијал од скоро 1.000 
километара путне мреже. Имајући у виду релативно малу површину територије локалне заједнице од 
око 630 квадратних километара, може се закључити да је локална путна мрежа у погледу густине на 
завидном нивоу. 
               Унутрашња организација и персонални потенцијал предузећа су на завидном нивоу. То је 
резултат високог образовног профила запослених, сталног активног усавршавања у оквиру струке кроз 
појединачне обуке, а веома често и кроз групне – колективне обуке.  
 
              Визија  
 
               У нередном периоду ЈП „Градац“ има намеру да развија и унапређује све своје сегменте 
(организационе целине). Ово се нарочито односи на службе које извршавају конкретне задатке – 
послове због којих је предузеће основано.  
   У погледу израде урбанистичких планова  наставиће се израда урбанистичких планова одређених  
Просторним планом града, односно измене и допуне  планова генералне регулације као и израду  
планова детаљне регулације.Наставак развоја и имплементација GIS-а како на нивоу локалне 
самоуправе, тако и на нивоу предузећа. Укључивање нових софтвера и нових технолигија у процедуру 
израде урбанистичких планова. 
                Подизање на виши ниво послова припремања и контроле – надзора извршења радова из 
делатности предузећа. Коришћење нових технологија у изградњи и контроли изградње објеката , 
првенствено саобраћајница. Припрема  средњорочних планова активности и усмеравања послова. 
Формирање тачне и широке базе података (веза са GIS-ом) о свим објектима којима управља 
предузећа (Улична мрежа са саобраћајном сигнализацијом, мрежа атмосферске канализације, мрежа 
јавне расвете, евиденција земљишта града, путна мрежа са објектима и саобраћајном сигнализацијом).    
        
 
          1.3 Законски оквир 
 
Предузеће послује на основу: 
Закона о јавним предузећима („Сл.гласник  РС“ бр.15/2016), Закона о јавним путевима („Сл.гласник  РС“ 
бр.101/05; 123/07; 101/11; 93/12,104/2013), Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник  РС“ 
бр.88/11), Закона о рачуноводству и ревизији  („Сл.гласник  РС“ бр.46/06; 111/09; 99/11; 62/13), Закона о 
рачуноводству („Сл.гласник  РС“ бр.62/13), Закона о буџетском систему („Сл.гласник  РС“ бр.54/09; 
73/10; 101/10; 101/11; 93/12; 62/13; 63/13,108/13,142/2014, 68/2015-др.Закон и 103/2015).Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник  РС“ бр. 80/02; 84/02; 23/03; 70/03; 55/04; 
61/05; 85/05; 62/06; 63/06; 61/07; 20/09; 72/09; 53/0; 101/11; 2/12; 93/12; 47/13,108/13,68/14,105/14,91/15), 
Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник  РС“ бр.72/09; 81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42/13; 
50/13,Одлука УС 98/13-Одлука УС 132/14 и 145/14), Закона о јавним набавкама („Сл.гласник  РС“ бр. 
124/12,14/2015 и 68/15) Закон о озакоњењу објеката (''Сл. Гласник РС'' бр. 96/15)  Уредба о поступку за 
прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава („Сл.гласник РС“ бр.113/2013,21/2014,66/2014,118/2014,22/2015 и 59/2015), Закон о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр.68/15 и 81/16-УС), 
Влада Републике Србије на предлог Мнистарства привреде донела Закључак 05 број:023-
10241/2017.од 26.10.2017.године којим је усвојен текст Смерница за израду Програма пословања јавних 
предузећа за 2018. годину. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник  РС“ бр. 129/07, 83/14 и 
др.закон), Уредбе о начину и контроли обрачуна исплате зарада о јавним предузећима („Сл.гласник  
РС“ бр. 27/14).Фискална стратегија за 2018. годину, са пројекцијама за 2019. и 2020., Одлуке о 
оснивању „ЈП Градац“  ( Сл. лист града Чачка бр. 22/2016), Статута Града Чачка ( Сл. лист града Чачка  
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бр.  3/08; 8/13), Статута ЈП „Градац“  ( Сл. лист града Чачка бр. 16/13 ), Предлог Одлуке о буџету града 
Чачка за 2017.годину, Одлуке о грађевинском земљишту ( Сл. лист града Чачка бр. 5/2016 ), Одлуке о 
критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта ( Сл. лист 
града Чачка бр. 3/10, 4/10; 19/10, 9/11; 10/12; 26/12) Одлуком о утврђивању доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта (''Службени лист града Чачка'' бр.1/2015)Одлуке о путевима ( Сл. лист 
Општине  Чачак бр. 2/96; 5/03 и 11/04). Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату 
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (''Сл. гласник РС'', бр. 
116/14), Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 93/12), 
Закон о буџету за 2017. годину, Закон о раду ("Службени гласник РС", број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/14), Колективни уговор код послодавца("Службени гласник РС"14/2015). 
 
 
1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 
 
   У току 2017.године ЈП „Градац“ Чачак је донео Дугорочни и Средњорочни план пословне стратегије и 
развоја. А на наведене планове Скупштина Града чачка је дала сагласност број 06-63/17-I од 26,27. и 
28. априла 2017.године.
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1.5 Организациона шема 
 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

                 

                 

                 

ДИРЕКТОР 

                   

                   

                   

Извршни директор Урбанистичко- технички  сектор  
Извршни директор економско - правни 

 сектор 

                         

                              

Служба за 
просторно и 

урбанистичко 
планирање   

Служба за  
грађевинс

ко 
земљиште 

Служба за 
надзор на 

одржавању 
путева  и 
водотоке 

другог реда 
и 

сигнализациј
у  

Служба 
за јавне 
набавке  

 

Служба 
рачуноводствен

е послове  

Служба 
за  

финансис
ко 

оператив
не 

планове 

Служба 
за  

опште 
послове  

Служба за 
правне 
послове  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Носиоци функција :              

Надзорни одбор - председник Дејан Рашић  дипл.инг.арх., Решње број 06-204/17-I од 01,02.12.2017.год.  

                              -члан  Тијана Тојага  дипл. Решње број 06-204/17-I од 01,02.12.2017.год.          

                              -члан Денис Ћојбашић дипл.грађ.инг. Решње број 06-204/17-I од 01,02.12.2017.год.        

   

Директор – Драган Вукајловић   Решње број о6-206/16-I од 18,19 и 20.2016.год .   

                 

                 

      `           
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2. Анализа пословања предузећа у 2017. години 
 

2.1 Процењени физички обим активности 
2.2  

Редни 
број НАЗИВ ПРОИЗВОДА (УСЛУГЕ) 

Јединица 
мере 

План 
2017. 

Процена 
2017. 

1 2 3 4 5 

1 
Израда ПГР за делове насељених места   Мршинци и Слатина - 
секундарни центар П=137 ha (90%) 

ha 
137 115 

2 Измена и допуна ПГР " Центар" П=901 ha (50%) ha 450 315 

3 ПДР "Спортски центар"       П =230 ha (50%) ha 110 22 

4 ПДР "Прелићи"  П=46 ha       ha 46 40 

5 ПДР " Лозница" П=15 ha ha 15 3 

6 ПДР " Лугови" П=19 ha ha 19 6 

7 ПДР Парменац-Бељина -зона санитарне заштите" П=45 ha ha 38 0 

8 ПДР " Кулиновачко поље" П=50 ha ha 195 0 

9 Измена и допуна ПГР "Љубић -Коњевићи" П = 960ha ha    

10 Измена и допуна ПГР "Трбушани - Љубић" П = 421ha ha    

11 ПДР "Бељина"  П=19 ha                ha    

12 ПДР  „Касарна Танаско Рајић“   П=28ха                ha    

13 Измена и допуна ПГР "Атеница -Кулиновци" П = 652ha ha    

14 Измена и допуна ПГР »Парменац – Јездина - Лозница« П = 642ha ha    

15 ПДР "Љубић 1"  П=25 ha                ha    

16 ПДР за насељено место Пријевор део уз реку З. Мораву   П= 72 ха ha    

17 Пројекати парцелације и препарцелације kom 12 3 

18 Остали геодетски радови ha 70 85 

19 Израда услова са аспекта атмосферске канализације ком 100 100 

20 Израда услова за прикључење на саобраћајну инфраструктуру ком 120 120 

21 Израда извештаја о заузећима локација ком 12 18 

22 Ново асфалтираних улица у граду m² 1.500 3480 

23 Асфалтирање улица по градским месним заједницама удруживањем m² 1.500  

24 Пресвлачење постојећих асфалтираних улица m¹ 1.500 150 

25 Поплочавање и пресвлачење тротоара m² 2.500 2226 

26 Крпљење ударних рупа-град m² 8.000 11500 

27 Изградња кишне канализације m¹ 580 705 

28 Урађено табли саобраћајних знакова ком 300 295 

29 Уградња стубова саобраћајних знакова ком 200 186 

30 Офарбано пешачких прелаза и стрелица m² 5.000 5000 

31 Офарбано путних и испрекиданих линија m¹ 25.000 36500 

32 Одржавано семафора током године ком 14 14 

33 Набављено и постављено светиљки ком 300 15 

34 Набављено и замењено нових сијалица ком 3.500 2800 

35 Изграђено и реконструисано мреже јавне расвете km 5 0,5 

36 Дератизација и дезинсекција зелених површина m² 168.000 0 

37 Уништавање корова  m² 6.000  

38 Чишћење сливника са чишћењем таложника kом 1.500  

39 Чишћење цевовода кишне канализације m¹ 2.500 14395 

40 Новоизграђени путеви m¹ 2.500 1463 
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Редни 
број НАЗИВ ПРОИЗВОДА (УСЛУГЕ) 

Јединица 
мере 

План 
2017. 

Процена  
2017. 

41 Реконструкција постојећих асфалтираних путева m¹ 2.500 950 

42 Пресвачење постојећих асфалтираних путева m¹  0 

43 Крпљење ударних рупа-општинских и некатегорисаних путева m² 30.000 11437 

44 Пошљунчавање осталих општинских и некатегорисаних путева m¹ 50.000 22250 

45 Ископ канала - општинских и некатегорисаних путева m¹ 15.000 11500 

46 Одводњавање - набавка и уградња пропустних цеви m¹ 150 395 

47 Проширење мостова - општинских и некатегорисаних путева kом 0 0 

48 Зимско одржавање - општинских и некатегорисаних путева km 350 385 

49 Сагласност по захтевима kом 50 38 

50 Обрачуни накнаде за уређење грађевинског земљишта kом 50  

51 Спроведених поступака јавних набавки kом 50 31 

52 Прочишћавање водотокова другог реда ком  9750 

 
 

 
Образложење: До разлике на појединим позицијама између планиране и процењене реализације 
физичког обима дошло је из разлога немогућности стварне процене позиција редовног одржавања, које 
се током реализације појаве као неопходне на терену /повећан број ударних рупа, прегорелих сијалица, 
и сл. због извесних непредвидивих догађаја на терену и сл./, као и због немогућности стварне процене 
трајања процедуралних активности у поступку израде планске документације. Такође је учешће у 
значајним ванпрограмским активностима / израда пројектне документзације за партерна уређења у 
централној градској зони- „Римски трг“, плато испред објекта општине, библиотеке и др./ довело до 
мање процењене реализације. 
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2.2. Процена финансијских показатеља за 2017.годину и текстуално образложење 

Износ 

План 2017 Процена 2017 Елементи   

1 2 

Индекс 
2/1 

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ koнто 461.000.000 347.259.894 75,33% 

Приходи из пословања 614 81.800.000 81.800.000 100,00% 

Приходи од субвенције 640 15.000.000 11.276.653 75,18% 

Средства буџета Града  659 351.600.000 241.417.521 68,66% 

Наменска средства од прихода од новчаних 
казни за саобраћајне прекршаје 

659 12.500.000 11.775.720 94,21% 

Остали пословни приходи 659 100.000 990.000 990,00% 

  

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ koнто 460.900.000 347.116.658 75,31% 

1 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ 51 6.595.000 5.442.975 82,53% 

ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА 
(РЕЖИЈСКОГ) 

512 4.145.000 3.004.975 72,50% 

Утрошен материјал за текуће и инвестиционо 
одржавање основних средстава -мобилијар 

5120 2.000.000 897.864 44,89% 

Утрошен канцеларијски материјал 5121 1.015.000 1.013.111 99,81% 

Утрошен материјал за одржавање и 
серевисирање објекта-уличне табле 

5122 200.000 200.000 100,00% 

Утрошен остали материјал(режијски) 5126 250.000 240.000 96,00% 

Утрошен остали материјал(режијски)-ХТЗ 
опрема 

51261 30.000 29.000 96,67% 

Утрошен остали материјал-стручна 
литература за редовне потребе запослених 

51262 500.000 490.000 98,00% 

Утрошен остали материјал -остали материјал 
за одржавање хигијене 

51263 150.000 135.000 90,00% 

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 513 2.420.000 2.410.000 99,59% 

Утрошени нафтини деривати-бензин 5130 920.000 860.000 93,48% 

Утрошена електрична енергија 5133 500.000 450.000 90,00% 

Утрошена остала енергија-грејање 5139 1.000.000 1.100.000 110,00% 

ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА 
АЛАТА И ИНВЕНТАРА 

515 30.000 28.000 93,33% 

  

Трошкови ситног инвентара 5150 30.000 28.000 93,33% 

2 
ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАКНАДА ЗАРАДА И 

ОСТАЛИ ЛИЧНИ ТРОШКОВИ 
52 54.807.715 53.717.603 98,01% 

ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА 
ЗАРАДА(БРУТО) 

520 54.807.715 53.717.603 98,01% 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 5200 36.588.575 37.126.194 101,47% 

Трошкови пореза  и доприноса на зараде и 
накнаде зарада на терет послодавца 

5210 6.549.355 6.645.589 101,47% 

Трошкови накнада по уговору о привременим 
и повременим пословима 

5241 2.628.000 2.473.978 94,14% 

Трошкови накнада  члановима органа 
управљања и надзора 

526 608.682 522.250 85,80% 

  

Јубиларне награде 52903 900.000 864.953 96,11% 
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Помоћ у случају смрти запосленог или 
члана уже породице 

529041 460.000 65.189 14,17% 

Остале помоћи запосленим радницима 529049 1.400.000 1.000.000 71,43% 

Накнаде трошкова за превозна посао и са 
посла 

52910 550.000 550.000 100,00% 

накнаде трошкова за службено путовање-
трошкови дневница 

529113 300.000 250.000 83,33% 

Накнада осталих трошкова запосленима на 
службеном путу 

529114 30.000 15.000 50,00% 

  

Остали лични расходи-умањење 5299 4.793.103 4.204.450 87,72% 

3 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 53 375.344.777 266.482.030 71,00% 

ТРОШКОВИ УСЛУГА НА ИЗРАДИ 
УЧИНКА 

530 9.000.000 3.390.240 43,67% 

Трошкови производних услуга на изради 
производа-стубићи,пројекат ул.10 

5300 9.000.000 3.930.240 43,67% 

ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА 531 2.350.000 2.430.000 103,40% 

Трошкови ПТТ услуга-телефон 53151 500.000 470.000 94,00% 

Трошкови ПТТ услуга-интернет и слично 53152 280.000 280.000 100,00% 

Трошкови ПТТ услуга-мобилни телефон 53153 1.000.000 1.120.000 112,00% 

Трошкови ПТТ услуга-услуге комуникације 53154 70.000 70.000 100,00% 

Трошкови ПТТ услуга-достава рачуна 53155 500.000 490.000 98,00% 

ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА 532 363.524.777 260.261.790 71,59% 

Трошкови за усл.на 
текућ.одржа.осн.средстава-одржа.осталих 
објеката Л308Г.Трепча 

5320 15.000.000 11.276.653 75,18% 

Трошкови за услуге на текућем 
одржа.основних средстава-одржа осталих 
објеката 

5320 277.200.000 248.165.137 89,53% 

Трошкови за услуге на текућем 
одржа.основних средстава-одржавање 
зграде 

5320 400.000 320.000 80,00% 

Трошкови за услуге на текућем 
одржа.основних средстава-
одржа.путничких аутомобила 

5320 500.000 350.000 70,00% 

Трошкови за услуге на текућем 
одржа.основних средстава-
рачунара,телефона,ПП апарата 

5320 224.777 150.000 66,73% 

Трошкови за услуге на текућем 
одржа.основних средстава-пумпе,сат 

5320 200.000  0,00% 

Трошкови за услуге на инвестиционом 
одржа.основних средстава-земљиште 

5321 70.000.000  0,00% 

ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ 535 200.000 200.000 100,00% 

Трошкови огласа у новинама, часописима, 
телевизији 

5350 200.000 200.000 100,00% 

ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА 539 270.000 200.000 74,07% 

Трошкови комуналних услуга-вода 5392 70.000 50.000 71,43% 

  

Трошкови комуналних услуга-смеће 5392 200.000 150.000 75,00% 
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ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 54 5.000.000 3.182.840 63,66% 

Трошкови амортизације нематеријалне имовине 
(намештај) 

5409 200.000 100.000 50,00% 

Трошкови амортизације нематеријалне имовине 
(рачунарска опрема) 

5409 700.000 400.000 57,14% 

Трошкови амортизације нематеријалне имовине 
(софтерј) 

5409 2.600.000 1.200.000 46,15% 

Трошакови амортизације сталне имовине која 
подлеже обрачуну амортизације(аутомобил) 

5409 1.500.000 1.482.840 98,86% 

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 55 19.152.508 18.291.210 95,50% 

ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 550 2.611.612 3.473.551 133,00% 

Трошак ревизије фин.извештаја и пословања 5500 350.000 350.000 100,00% 

Трошак адвокатских услуга 5501 400.000 1.404.904 351,23% 

Трошкови стручног образовања и усавршавања 
запослених-семинари,котизације 

5505 200.000 180.000 90,00% 

Софтер,лиценце и сл.-лиценцирање софтера 5506 950.000 938.647 98,80% 

Услуге за измене које се врше на постојећим 
програмима за рачунаре-одржа.рачунара 

5507 300.000 300.000 100,00% 

Остале непроизводне услуге-копије планова 5509 411.612 300.000 72,88% 

ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 551 500.000 480.000 96,00% 

Трошкови репрезентације у сопственим 
пословним просторијама 

5510 
250.000 240.000 

96,00% 

Трошкови угоститељских услуга 5512 250.000 240.000 96,00% 

ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА 552 495.000 180.605 36,49% 

Премије осигурања некретнине, постројења и 
опреме-зграда, опрема 

5520 70.000 29.670 42,39% 

Премије осигурања некретнине, постројења и 
опреме-возила 

5520 70.000 37.124 53,03% 

Премије осигурања од одговорности према 
трећим лицима 

5525 300.000 62.211 20,74% 

Премије осигурања запослених од последица 
несрећних случајева 

5528 55.000 51.600 93,82% 

ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 553 800.000 500.000 62,50% 

Трошкови платног промета у земљи 5530 800.000 500.000 62,50% 

ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА 554 300.000 150.000 50,00% 

Чланарине привредним коморама 5540 300.000 150.000 50,00% 

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА 555 2.495.896 1.655.000 66,31% 

Порез на имовину 5550 1.000.000 795.000 79,50% 

Средства за измирење обавеза по основу 
запошљавања инвалида која се уплаћује у 
буџетски фонд 

5552 410.000 410.000 100,00% 

Порез на употребу моторних возила 55530 200.000   0,00% 

Остали непоменути порези 55552 885.896 450.000 50,80% 

ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 559 11.950.000 11.852.054 99,18% 
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Трошкови огласа у штампи и другим медијама-
тендери 

5590 900.000 750.000 83,33% 

Таксе-админи.,судске,регистрационе и др. 5591 2.550.000 2.550.000 100,00% 

Судски трошкови и трошкови вештачења 5592 300.000 280.000 93,33% 

Остали нематеријални трошкови-пресуде и 
судска решења 

5599 2.500.000 2.400.000 96,00% 

Остали нематеријални трошкови-
фотокопирање, админи.усл. 

55991 200.000 170.000 85,00% 

Остали нематеријални трошкови-јелка 5599 500.000   0,00% 

Остали нематеријални трошкови-пресуде и 
судска решења 

5599 5.000.000  5.702.054 114.04% 

Пословни добитак    100.000 143.236 143,24% 

Пословни губитак         

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ koнто       

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ koнто       

Финансијски добитак         

Финансијски губитак         

ОСТАЛИ ПРИХОДИ koнто 2.500.000 2.350.000 94,00% 

Остали непоменути приходи 679 2.500.000 2.350.000 94,00% 

ОСТАЛИ РАСХОДИ koнто 2.500.000 2.340.000 93,60% 

Остали непоменути расходи 579 2.500.000 2.340.000 93,60% 

Остали добитак  
  0 10.000   

Остали губитак 
        

УКУПНИ ПРИХОДИ   463.500.000 354.609.894 76,51% 

УКУПНИ РАСХОДИ   463.400.000 354.456.658 76,49% 

ДОБИТАК   100.000 153.236 153,24% 

ГУБИТАК         

 

  Према процени пословања за 2017.годину ЈП „Градац“ Чачак ће пословну годину завршити са 
добитком у износу од  153.236,00 динара. 
 
                                 Анализа пословних прихода и расхода 
 
  Пословни приходи  се остварују на основу обављања основне делатности предузећа, а односе се 
на управљање вођења инвестиција на путној инфраструктури, изради урбанистичких планова и др. 
 
  Процена је да ће пословни приходи у 2017.години бити  остварени су у висини од 75,33% у односу 
на план и износиће 347.259.894,00 динара.  
 
  Приходи из пословања биће остварени 100% у износу од 81.800.000,00динара. 
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  Приходи од субвенција су остварени у износу од 11.276.653,00 динара што је 75,18% од 
планираних, а односе се на приходе из Министарства трговине, туризма и телекомуникација за другу 
фазу реализације пројекта“ Рехабилитација коловоза општинског пута Л308 Горња Трепча“ 
   
  Приходи  из буџета Града, процена је да ће бити  остварени у износу 253.192.241,00 динара 
односно 69,54% на план, а односе се на одржавање,заштиту и развој општинских путева,улица и 
некатегорисаних путева на територији града као и уређивање грађевинског земљишта.  
 
  Остали пословни приходи односе се на израду техничке документације и остварени су у већем 
износу од планираних. 
 
  Процена је да ће укупни пословни расходи бити реализовани у износу од 347.116.658,00 динара 
што представља 75,31% од планираних.  
 
  Трошкови материјала и енергије су процењени у износу од 5.442.975,00 динара што је 82,53% од 
планираних. 
 
  Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су процењени у износу од 53.717.603,00 
динара што је 98,01% од планираних. Зараде и друга стална примања код корисника јавних средстава 
исплаћивана су у складу са Уредбом о привременом уређивању основице за обрачун плате. 
 
  Трошкови производених услуга су процењени у износу од 266.482.030,00 динара што представља  
71,00% планираних трошкова. 
 
  Трошкови амортизације су процењени 63,66% од планираних у износу од 3.182.840,00 динара. 
 
  Нематеријални трошкови су процењени 95,50% од планираних и износе 18.291.210,00 динара. 
 

  Анализа осталих прихода и расхода 
 
  Остали приходи су процењени у износу од 2.350.000,00 динара и односе се на приходе по основу 
наплате спорних потраживања, по основу наплате судских такси ,... 
 
  Остали раходи су процењени у износу од 2.340.000,00 динара што је 93,60% у односу на план и 
односе се на трошкове спорова и накнаде штете трећим лицима. 
 
  На основу разлике укупних прихода и укупних рахода предузеће ће остварити добитак у износу од 
153.236,00 динара. 
 
  Што се тиче расхода за одржавање, заштиту и развој општинских путева, улица и некатегорисаних 
путева на територији града, као и расхода за уређивање грађевинског земљишта процењени су 69,54% 
у односу на планиране. Приликом спровођења поступака јавних набавки због велике 
заинтересованости понуђача на тржишту, за предметне послове, односно велике конкуренције, довело 
је до тога да разлика између уговорених и процењених вредности буде већа, чиме је постигнута 
максимална уштеда обзиром да се планирани посао реализовао са мање ангажованих средстава. 
Искуство ЈП“ Градац“ Чачак по питању закључивања уговора  у складу са процедуром о јавним 
набавкама, да што је већа конкуренција, већа је и разлика између уговорених и процењених вредности. 
Дат је прилог у табелама из којих се може видети однос планираних и процењених вредности за 
поменуте радове. 
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`Набавка добара за јавне површине План 2017 Процена 2017 Индекс 

1. Набавка мобилијара 
Набавка дечјих играчака у парковима, корпи за отпатке, клупа, огласних 
паноа и слично. 

2.000.000,00 897.864,00 44,89% 

2. Набавка уличних табли Набавка и постављање стандардних табли са називима улица. 200.000,00 200.000,00 100,00% 

3. Одржавање водотока другог и нижег реда 
Чишћење  и  одржавање корита водотока који нису у надлежности 
републике.  

10.000.000,00 7.926.000,00 79,26% 

4. 
Набавка и уградња пумпи за препумпавање 
кишне канализације 

На месту препумпавања кишне канализације у Атеници заменити 
постојеће пумпе новим одговарајућим 

      

5. 
Радови на чишћењу колектора атмосферске 
канализације различитих пресека 

Извођење радова на чишћењу инсталација атмосферске 
канализације,механичким средтвима 

4.000.000,00 1.865.964,00 46,65% 

Одржавање јавне расвете План 2017 Процена 2017 Индекс 

1 
Рад на пословима одржавања јавне расвете - 
СЕВЕР на основу резервисаних средстава из 
Програма 2016.године 

Поправка кварова са набавком и заменом делова и други 
послови на систему. 

1.000.000,00   0,00% 

2 
Рад на пословима одржавања јавне расвете - 
ЈУГ на основу резервисаних средстава из 
Програма 2016.године 

Поправка кварова са набавком и заменом делова и други послови на 
систему. 

1.000.000,00   0,00% 

3 
Рад на пословима  одржавања ; реконструкције и 
проширења јавне расвете - СЕВЕР 

Поправка кварова са набавком и заменом делова и други послови на 
систему. 

4.000.000,00 3.413.700,00 85,34% 

4 
Рад на пословима одржавања; реконструкције и 
проширења  јавне расвете - ЈУГ 

Поправка кварова са набавком и заменом делова и други послови на 
систему. 

4.000.000,00 3.488.897,00 87,22% 

4а Рад на пословима  одржавања Набавка новогодишње јелке 500.000,00   0,00% 

Одржавање саобраћајне сигнализације План 2017 Процена 2017 Индекс 

1 
Радови на одржавању вертикалне саобраћајне 
сигнализације у граду из Програма 2016.год.   

Праћење, евидентирање, пројектовање, набавка, замена - постављање. 
Унос и измене података у катастру саобраћајне сигнализације. 350.000,00   0,00% 

2 
Радови на одржавању вертикалне саобраћајне 
сигнализацијена градском подручју   

Праћење, евидентирање, пројектовање, набавка, замена - постављање. 
Унос и измене података у катастру саобраћајне сигнализације. 2.150.000,00 2.022.454,00 94,07% 

3 
Радови на одржавању вертикалне саобраћајне 
сигнализације на путевима из Програма 2015.год.   

Праћење, евидентирање, пројектовање, набавка, замена - постављање. 
Унос и измене података у катастру саобраћајне сигнализације. 350.000,00              

4 
Радови на одржавању вертикалне саобраћајне 
сигнализације на путевима ван града  

Праћење, евидентирање, пројектовање, набавка, замена - постављање. 
Унос и измене података у катастру саобраћајне сигнализације. 2.150.000,00 1.885.782,00 87,71% 

5 Радови на унапређењу безбедности саобраћаја 
На местима повећане опасности одвијања саобраћаја ( зоне школа, 
обданишта  и друга места) одређеним мерама и радовима повећати 
безбедност места-саобраћајнице. 

12.500.000,00 11.775.720,00 94,21% 
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6 
Радови на одржавању хоризонталне саобраћајне 
сигнализације  

Одржавање-обнављање постојеће и наношење нове хоризонталне 
сигнализације на територији  града.  3.000.000,00 2.153.832,00 71,79% 

7 
Одржавање светлосне сигнализације са 
набавком и уградњом делова  

Рад на одржавању семафорских уређаја са набавком делова. 
1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 

8 
Набавка и уградња семафорског уређаја на 
једној раскрсници у граду 

Набавка и радови на постављању  семафорског уређаја на једној 
раскрсници за коју се донесе одлука на савету за безбедност 
саобраћаја..     

  

Одржавање улица и путева План 2017 Процена 2017 Индекс 

1 
Радови на одржавању улица и јавних површина у 
граду на основу резервисаних средстава из 
Програма 2016.год. 

Све поправке на коловозима, тротоарима, објектима у склопу улица и на 
јавним површинама. Замена, појачање или постављање новог застора 
на тротоарима, коловозима и другим елементима уличног профила. 
Остали радови на постојећим јавним површинама. 

4.000.000,00   0,00% 

2 
Радови на одржавању улица и јавних површина у 
граду 

Све поправке на коловозима, тротоарима, објектима у склопу улица и на 
јавним површинама. Замена, појачање или постављање новог застора 
на тротоарима, коловозима и другим елементима уличног профила. 
Остали радови на постојећим јавним површинама. 

56.000.000,00 53.683.217,00 95,86% 

2а 
Радови на редовном одржавању градских 
саобраћајница .  

Ова позиција подразумава Све поправке коловоза , тротоара , објеката у 
склопу улице и на јавним површинама.Замена поправка или 
постављање новог застора саобраћајницама , тротоарима и јавним 
површинама . 

20.000.000,00 18.567.996,00 92,84% 

2б 
Радови на редовном одржавању -радови на 
одржавању градског сата и пумпи 

  200.000,00   0,00% 

3 Фрезовани асфалт Накнада трошкова (ПДВ-а) за преузети материјал од ЈП "Путеви Србија". 500.000,00   0,00% 

4 
Радови на одржавању путева на основу 
резервисаних средстава из Програма 2016.год. 

Све поправке на коловозима и објектима у склопу пута.  
Замена, појачање или постављање новог застора на коловозима и 
другим елементима путног профила. Остали радови на постојећим 
јавним путевима из надлежности предузећа. 

3.000.000,00   0,00% 

5 
Одржавање општинских и некатегорисаних 
путева са асфалтним коловозним застором 

Све поправке на коловозима и објектима у склопу пута.  
Замена, појачање или постављање новог застора на коловозима и 
другим елементима путног профила. Остали радови на постојећим 
јавним путевима из надлежности предузећа. 

27.000.000,00 25.506.360,00 94,47% 

5а 
Одржавање општинских и некатегорисаних 
путева на сеоском подручју/ асфалт ; 
ризла,шљунљк и сл./ 

Извођење радова на поправци  путева на сеоском подручју , по месним 
заједницама . 

15.000.000,00 14.846.880,00 98,98% 
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6 

Одржавање општинских и некатегорисаних 
путева на којима није завршна обрада у 
асфалтном застору, већ је коловоз у 
тампону/ризла,шљунљк и сл./ 

Све поправке на коловозима и објектима у склопу пута.  
Замена, појачање или постављање новог застора на коловозима и 
другим елементима путног профила. Остали радови на постојећим 
јавним путевима из надлежности предузећа. 

17.000.000,00 14.571.360,00 85,71% 

7 
Појачана поправка општинских и 
некатегорисаних путева . 

Радови на поправци путева, по месним заједницама 23.000.000,00 22.723.440,00 98,80% 

7а 
Набавка и монтажа опреме за регулисање 
саобраћаја / телескопски стубићи/ 

Ова позиција подразумева : радова на набавци и постављању 
хидрауличких телескопских стубића за спречавање пролазак 
аутомобила , заустављање саобраћаја . 

4.000.000,00 3.930.240,00 98,26% 

8 Изградња улице бр"10"  
Извођење радова на изградњи улице Бр "10" на потезу од "Медицине 
рада до Парка " 

      

9 Изградња "Синђелићеве улице" 
Извођење радова на изградњи "Синђелићеве улице"са потребном инфра 
структуром 

      

10 Зимско одржавање путева 

Чишћење снега и остали третмани (посипање соли и мешавине соли и 
агрегата и остале активности према Програму зимског одржавања 
путева из надлежности предузећа, а које ЈКП "Моравац" својим 
капацитетима не може да одржава  

8.000.000,00 7.819.135,00 97,74% 

10а 
Зимско одржавање путева за сезону 2017 и2018 
год. 

Чишћење снега и остали третмани (посипање соли и мешавине соли и 
агрегата и остале активности према Програму зимског одржавања 
путева из надлежности предузећа, а које ЈКП "Моравац" својим 
капацитетима не може да одржава  

20.000.000,00 20.000.000,00 100,00% 

11 Зимско одржавање "КОМУНАЛАЦ"   14.500.000,00 14.500.000,00 100,00% 

12 Зимско одржавање МОРАВАЦ   14.000.000,00 14.000.000,00 100,00% 

13 Зимско одржавање ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО   1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 

14 Одржавање пружних прелаза 
Према уговору са ЈП 
"Железнице Србије", ЈП "Градац" сноси део трошкова. 

2.700.000,00 2.700.000,00 100,00% 

15 Новчане казне и пенали по решењу суда   5.000.000,00   0,00% 

УКУПНО ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА , ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА: 

283.100.000,00 250.478.841,00 88,48% 
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Б) ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ План 2017 Процена 2017 Индекс 

1. Израда Пројеката парцелације и препарцелације    500.000,00   0,00% 

2. Остали геодетски радови          

3. 
Израда услова са аспекта инфраструктуре ЈП 
"Градац" 

  
      

3а 
Израда Стратегије процене утицаја на животну 
средину за потребе израде планске документације .  

  
500.000,00   0,00% 

Укупно Б 1.000.000,00   0,00% 

Све укупно  А+Б 1.000.000,00   0,00% 

 Ц).Изградња и пројектовање нових објеката План 2017 Процена 2017 Индекс 

1. 
Уређење аутобуских  
стајалишта  

Према усвојеном програму,  
на стајалиштима линија аутобуских стајалишта 
превоза, поставиће се настрешице са потребним 
садржајима за путнике који користе јавни превоз. 

4.000.000,00 2.714.400,00 67,86% 

2. 
Израда пројектне документације за улицу 
"Синђелићеву" 

Израда пројекта за улицу" Синђелићеву" и 
пројеката уличне инфраструктуре (кишна 
канализација и расвета) 

      

3. Израда пројеката саобраћајне сигнализације 

Израда пројеката саобраћајне сигнализације и 
опреме (вертикалне, хоризонталне, светлосне 
сигнализације, проширење катастра 
сигнализације.). 

      

4. Техничка контрола и технички прегледи пројеката 
Израда контроле пројектне документације за 
израђене пројекте и технички прегледи истих 

      

5. Израда пројектне документације за улицу бр."10" 

Израда пројекта за улицу бр."10" и пројеката 
уличне инфраструктуре (кишна канализација и 
расвета) 

5.000.000,00   0,00% 

Укупно Ц) 9.000.000,00 2.714.400,00 30,16% 

Д )Решавање имовинско - правних односа       

1. 
Исплата накнаде за решавање имовинско-правних 
односа 

Раније стечене обавезе, накнада за ул."10" за 
ул.Синђелићева и др. 

70.000.000,00   0,00% 

2. Радови на рушењу извлашћених објеката     1.000.000,00   0,00% 

Укупно Д) 71.000.000,00 0,00 0,00% 

УКУПНО ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА: 81.000.000,00 2.714.400,00 3,35% 
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2.3 Биланс стања на дан 31.12.2017.године, план и процена (Прилог 1) 
 

    у 000 динара 

Група рачуна, 
рачун 

П О З И Ц И Ј А АОП 
План                     

31.12.2017. 

Реализација  
(процена)              
31.12.2017. 

  АКТИВА       

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001     

  Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 0002 572.157 492.290 

1 
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 
(0004+0005+0006+0007+0008+0009) 

0003 2.600 0 

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004     

011, 012 и део 019 
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне 
марке, софтвер и остала права 

0005 2.600   

013 и део 019 3. Гудвил 0006     

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007    

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008     

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009     

2 
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 
0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 

0010 569.557 490.020 

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 234.036 164.036 

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 28.674 28.674 

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 29.767 25.230 

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014     

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015     

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016 277.080 272.080 

027 и део 029 
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и 
опреми 

0017     

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018     

3 
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 
0023) 

0019 0 0 

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020     

032 и део 039 2. Основно стадо 0021     

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022     

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023     

04. осим 047 
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 
0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 
0033) 

0024 0 2.270 

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 0025     

041 и део 049 
2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и 
заједничким подухватима 

0026     

042 и део 049 
3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге 
хартије од вредности расположиве за продају 

0027   740 

део 043, део 044 и 
део 049 

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним 
правним лицима 

0028     

део 043, део 044 и 
део 049 

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним 
лицима 

0029     

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030     

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031     
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046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032     

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033   1.530 

5 
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 
0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) 

0034 0 0 

050 и део 059 
1. Потраживања од матичног и зависних правних 
лица 

0035     

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036     

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037     

053 и део 059 
4. Потраживања за продају по уговорима о 
финансијском лизингу 

0038     

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039     

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040     

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041     

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042     

  
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 
0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) 

0043 160.000 17.715 

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 0044 0 13.000 

10 
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан 
инвентар 

0045     

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046     

12 3. Готови производи 0047     

13 4. Роба 0048     

14 5. Стална средства намењена продаји 0049     

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050   13.000 

  
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 
0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) 

0051 160.000 230 

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 0052     

201 и део 209 
2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна 
лица 

0053     

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 0054     

203 и део 209 
4. Купци у иностранству – остала повезана правна 
лица 

0055     

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 160.000 230 

205 и део 209 6. Купци у иностранству 0057     

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 0058     

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059     

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060     

236 
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ 
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

0061     

23 осим 236 и 237 
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ                       
(0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) 

0062 0 0 

230 и део 239 
1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и 
зависна правна лица 

0063     

231 и део 239 
2. Краткорочни кредити и пласмани – остала 
повезана правна лица 

0064     
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232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065     

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0066     

234, 235, 238 и део 
239 

5. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067     

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068   2.900 

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069     

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070   1.585 

  
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 
+ 0002 + 0042 + 0043) 

0071 732.157 510.005 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 502.172 502.172 

  ПАСИВА       

  
А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 
0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 
– 0441 – 0442) 

0401 732.142 491.248 

30 
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 
0407 + 0408 + 0409 + 0410) 

0402 732.042 488.680 

300 1. Акцијски капитал 0403 740   

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404     

302 3. Улози 0405     

303 4. Државни капитал 0406 731.302 488.680 

304 5. Друштвени капитал 0407     

305 6. Задружни удели 0408     

306 7. Емисиона премија 0409     

309 8. Остали основни капитал 0410     

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411     

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412     

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413     

330 
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ 
РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 

0414     

33 осим 330 

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ 
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ 
КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ 
РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 
осим 330) 

0415     

33 осим 330 

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ 
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ 
КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ 
РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 
330) 

0416     

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 100 2.568 

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418   2.415 

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 100 153 

  IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420     

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 0 0 

350 1. Губитак ранијих година 0422     

351 2. Губитак текуће године 0423     

  
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ                  
(0425 + 0432) 

0424 0 0 
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40 
X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                         
(0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 

0425 0 0 

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426     

401 
2. Резервисања за трош. обнављ.природних 
богатстава 

0427     

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428     

404 
4. Резервисања за накнаде и др.бенефиције 
запослених 

0429     

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430     

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431     

41 
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 
0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) 

0432 0 0 

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433     

411 
2. Обавезе према матичним и зависним правним 
лицима 

0434     

412 
3. Обавезе према осталим повезаним правним 
лицима 

0435     

413 
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у 
периоду дужем од годину дана 

0436     

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437     

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438     

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439     

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440     

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441     

42 до 49 (осим 
498) 

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                 
(0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 

0442 15 18.757 

42 
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ                               
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) 

0443 0 0 

420 
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних 
правних лица 

0444     

421 
2. Краткорочни кредити од осталих повез. правних 
лица 

0445     

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446     

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447     

427 
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава 
обустављеног пословања намењених продаји 

0448     

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449     

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450     

43 осим 430 
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 
+ 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 

0451 0 756 

431 
1. Добављачи – матич.и зависна правна лица у 
земљи 

0452     

432 
2. Добављачи – матична и зависна правна лица у 
иностранству 

0453     

433 
3. Добављачи – остала повезана правна лица у 
земљи 

0454     

434 
4. Добављачи – остала повезана правна лица у 
иностранству 

0455     

435 5. Добављачи у земљи 0456   356 

436 6. Добављачи у иностранству 0457     

439 7. Остале обавезе из пословања 0458   400 

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459   1.850 
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47 
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ 
ВРЕДНОСТ 

0460   2.671 

48 
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И 
ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

0461 15 150 

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462   13.330 

  
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 
0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 
0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 

0463     

  
Ђ. УКУПНА ПАСИВА                                                            
(0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 

0464 732.157 510.005 

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 502.172 502.172 
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2.4 Биланс успеха на дан 31.12.2017.године, план и процена (Прилог 1а) 
 

    у 000 динара 

Група рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА AOП 
План 
01.01-

31.12.2017. 

Реализација 
(процена) 

01.01-
31.12.2017. 

  
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

  
    

60 до 65, осим 62           
и 63 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                 
(1002 + 1009 + 1016 + 1017) 

1001 461.000 347.260 

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 
1005 + 1006 + 1007+ 1008) 

1002 0 0 

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним 
правним лицима на домаћем тржишту 

1003     

601 
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним 
правним лицима на иностраном тржишту 

1004     

602 
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним 
правним лицима на домаћем тржишту 

1005     

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним 
правним лицима на иностраном тржишту 

1006     

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007     

605 
6. Приходи од продаје робе на иностраном 
тржишту 

1008     

61 
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И 
УСЛУГА(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 
1015) 

1009 81.800 81.800 

610 
1. Приходи од продаје производа и услуга 
матичним и зависним правним лицима на 
домаћем тржишту 

1010     

611 
2. Приходи од продаје производа и услуга 
матичним и зависним правним лицима на 
иностраном тржишту 

1011     

612 
3. Приходи од продаје производа и услуга 
осталим повезаним правним лицима на домаћем 
тржишту 

1012     

613 
4. Приходи од продаје производа и услуга 
осталим повезаним правним лицима на 
иностраном тржишту 

1013     

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на 
домаћем тржишту 

1014 81.800 81.800 

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга 
на иностраном тржишту 

1015     

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, 
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 

1016 15.000 11.277 

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 364.200 254.183 

  РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА       

50 до 55, 62 и 63 
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ                                                
(1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 
1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 

1018 458.630 347.117 

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019     

62 
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И 
РОБЕ 

1020     
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630 
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА 
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 

1021     

631 
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА 
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 

1022     

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 3.005 3.033 

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 2.410 2.410 

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

1025 53.718 53.718 

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 375.345 266.482 

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 5.000 3.183 

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028     

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 19.152 18.291 

  В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030 2.370 143 

  Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031     

66 
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 
1039) 

1032     

66, осим 662, 663 
и 664 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ 
ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ             
(1034 + 1035 + 1036 + 1037) 

1033 0 0 

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних 
правних лица 

1034     

661 
2. Финансијски приходи од осталих повезаних 
правних лица 

1035     

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених 
правних лица и заједничких подухвата 

1036     

669 4. Остали финансијски приходи 1037     

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038     

663 и 664 
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И 
ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 

1039     

56 
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 
1047) 

1040 0 0 

56, осим 562, 563 
и 564 

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА 
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ 
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                       
(1042 + 1043 + 1044 + 1045) 

1041 0 0 

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и 
зависним правним лицима 

1042     

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим 
повезаним правним лицима 

1043     

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених 
правних лица и заједничких подухвата 

1044     

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045     

562 
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 

1046     

563 и 564 
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И 
НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 

1047     

  Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048 0 0 
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  Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049     

683 и 685 
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1050     

583 и 585 
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1051     

67 и 68, осим 683 
и 685 

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 2.500 2.350 

57 и 58, осим 583 
и 585 

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 2.500 2.340 

  

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА  
(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 
1053) 

1054 2.370 153 

  

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА 
 (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 
– 1052) 

1055     

69-59 

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1056     

59-69 

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1057     

  
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                              
(1054 – 1055 + 1056 – 1057) 

1058 2.370 153 

  О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                          
(1055 – 1054 + 1057 – 1056) 

1059     

  П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК       

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060     

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 15 23 

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062     

723 
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА 
ПОСЛОДАВЦА 

1063     

  С. НЕТО ДОБИТАК                                                          
(1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) 

1064 2.355 130 

  Т. НЕТО ГУБИТАК                                                          
(1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 

1065     

  I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 

1066     

  II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 

1067     

  III. НЕТО ГУБИТАК  КОЈИ ПРИПАДА 
МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 

1068     

  IV. НЕТО ГУБИТАК  КОЈИ ПРИПАДА 
ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 

1069    

  V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ       

  1. Основна зарада по акцији 1070     

  2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071     
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2.5 Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2017.године, план и процена (Прилог 1б) 

 
   у 000  динара 

Износ 

ПОЗИЦИЈА АОП 
План 2017 

Реализација 
(процена) 2017 

    1 2 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ       

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 461.000 347.260 

1. Продаја и примљени аванси 3002 81.800 81.800 

2. Примљене камате из пословних активности 3003     

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 379.200 265.460 

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 460.900 346.881 

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 390.392 266.346 

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 54.808 53.717 

3. Плаћене камате 3008     

4. Порез на добитак 3009     

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 15.700 26.818 

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 100 379 

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012     

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА       

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013 0 0 

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014     

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, 
опреме и биолошких средстава 

3015     

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016     

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017     

5. Примљене дивиденде 3018     

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 0 0 

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020     

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, 
постројења, опреме и биолошких средстава 

3021     

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022     

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 0 0 

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024     

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА       

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025 0 0 

1. Увећање основног капитала 3026     
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2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027     

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028     

4. Остале дугорочне обавезе 3029     

5. Остале краткорочне обавезе 3030     

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 0 0 

1. Откуп сопствених акција и удела 3032     

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033     

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034     

4. Остале обавезе (одливи) 3035     

5. Финансијски лизинг 3036     

6. Исплаћене дивиденде 3037     

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-
II) 

3038 0 0 

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039     

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 461.000 347.260 

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 460.900 346.881 

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 3042 100 379 

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043     

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044   2.521 

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ 
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 

3045     

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ 
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 

3046     

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                            
(3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) 

3047 100 2.900 
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3. Циљеви и планиране активности за 2018.годину 
 

3.1 Циљеви за 2018.годину 
 
  Тeриторија града (место) Чачак покривена урбанистичким плановима. Мерљивост збира површина 
усвојених урбанистичких планова нивоа ПГР је 4020 хектара, а видљив резултат створена основа за 
издавање локацијских услова на целом подручју ГП Чачак 2018. 
 
  Проширење евиденције (катастра) објеката којима управља ЈП „Градац“ (улица са садржајима као 
што су саобраћајна сигнализација , путева из локалне надлежности, остали садржаји јавних површина) 
у циљу бољег праћења стања, одржавања (прецизирања тендера одржавања) и проширења садржаја - 
објеката инфраструктуре. Видљив резултат обухваћена територија евиденцијом објеката ( и веза са 
GIS-ом). 
 
  Планско сагледавање активности на пословима припреме и надзора на средњорочном нивоу (3-5 
година) првенствено на пословима одржавања. Видљив резултата урђен интерни план одржавања на 
средњорочном нивоу. 
 
  Подизање нивоа контроле квалитета радова у погледу теренских контрола (опитима и 
узорковањима) и лабораторијским испитивањем теренских узорака. Видљив резултат уговорна обавеза 
извођача радова.  

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева 
 
  Главни је циљ ЈП “Градац” у реализацији програма у 2018.години постизање што бољих резултата 
односно да се кроз систем веће уштеде постигну што бољи резултати. Настојаће да се кроз надзор и 
други вид контроле реализација достигне што боњи квалитет пружања услуга од стране извођача 
радова. 

3.3 Ризик у пословању 
 

  У току 2017.године ЈП “Градац” је усвојио План интегитета у којима су регулисани рокови за 
доношење нових правилника којима ће се брже регулисати ризици у пословању. 
 

3.4. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања 
 

  ЈП “Градац” управља директор и надзорни одбор. Именовани су у складу са Законом о јавним 
предузећима и другим Законима. У току 2017.године именован је нови сазив надзорног одбора при 
чему је поштован закон о јавним предузећима који предвиђа услове за председника и чланове 
надзорног одбора.  
  Наведени органи руковођења наставиће своју активност у циљу функционисања јавног предузећа 
у складу са Законом. 
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3.5 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2) 
 

    у 000 дин 

Пословни приходи 
2015. година 

(текућа -3 године) 
2016. година 

(текућа -2 године) 
2017. година (текућа -1 

година) 
2018. година (текућа 

година) 

План     461.000 86.200 

Реализација     347.260 - 

Реализација/План (%)   75% - 

     

    у 000 дин 

Пословни расходи 
2015. година 

(текућа -3 године) 
2016. година 

(текућа -2 године) 
2017. година (текућа -1 

година) 
2018. година (текућа 

година) 

План     460.900 86.159 

Реализација     347.117 - 

Реализација/План (%)   75% - 

     

    у 000 дин 

Укупни приходи 
2015. година 

(текућа -3 године) 
2016. година 

(текућа -2 године) 
2017. година (текућа -1 

година) 
2018. година (текућа 

година) 

План     463.500 86.700 

Реализација     354.610 - 

Реализација/План (%)   77% - 

     

    у 000 дин 

Укупни расходи 
2015. година 

(текућа -3 године) 
2016. година 

(текућа -2 године) 
2017. година (текућа -1 

година) 
2018. година (текућа 

година) 

План     463.400 86.639 

Реализација     354.457 - 

Реализација/План (%)   76% - 

     

    у 000 дин 

Пословни резултат 
2015. година 

(текућа -3 године) 
2016. година 

(текућа -2 године) 
2017. година (текућа -1 

година) 
2018. година (текућа 

година) 

План     100 61 

Реализација     153 - 

Реализација/План (%)   153% - 

     

    у 000 дин 

Нето резултат 
2015. година 

(текућа -3 године) 
2016. година 

(текућа -2 године) 
2017. година (текућа -1 

година) 
2018. година (текућа 

година) 

План     85 52 

Реализација     130 - 

Реализација/План (%)   153% - 
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Број запослених на дан 31.12. 
2015. година 

(текућа -3 године) 
2016. година 

(текућа -2 године) 
2017. година (текућа -1 

година) 
2018. година (текућа 

година) 

План     29 29 

Реализација     29 - 

Реализација - план 0 0 0 - 

     

    у динарима 

Просечна нето зарада 
2015. година 

(текућа -3 године) 
2016. година 

(текућа -2 године) 
2017. година (текућа -1 

година) 
2018. година (текућа 

година) 

План     62.251 65.704 

Реализација     63.156 - 

Реализација/План (%)   101% - 

     

     

Рацио анализа 
2015. година 

(текућа -3 године) 
2016. година 

(текућа -2 године) 
2017. година (текућа -1 

година) 
2018. година (текућа 

година) 

EBITDA         

Ликвидност     0,69 0,88 

Дуг / капитал     0,04  0,01  

Профитна бруто маргина     0,19 0,84 

Економичност     0,99 0,99 

Продуктивност     0,15 0,56 

 

Анализа остварених индикатора пословања 
 

           У табели образца колоне 2015. и 2016.година  нису попуњене из разлога што је ЈП “Градац” 
Чачак до 30.11.2016.године пословао као индиректни корисник буџетских средстава (по готовинском 
принципу) тако да подаци  не би били упоредиви. Као привредно друштво  ЈП “Градац”  Чачак тек 
послује од 01.12.2016. године послује као  привредно друштво. 
  Ликвидност предузећа се добија из односа обртних средстава и кракорочних обавеза. У ЈП 
“Градац” Чачак ликвидност предузећа се повећала у односу на предходну годину. 
  Дуг/капитал представља однос укупног дуга и капитала и у 2018.години се смањује овај индикатор 
из разлога што се капитал повећава у односу на укупно задужење предузећа.  
  Профитна бруто маргина представља однос укупне добити и прихода од продаје . Овај индикатор 
се повећава из разлога повећања добитка (пре опорезивања) у односу на остварени приход од продаје. 
  Економичност представља однос пословних прихода и пословних расхода. Овај индикатор је на 
нивоу претходне године. 
  Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода и укупних прихода.  У 
2018.години овај индикатор је увећан из разлога што су мањи планирани укупни приходи. 
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4. Финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2018. годину  
 

Износ 
Елементи Процена 

2017 
План 2018 

Индекс 

1 

  

2 3 3/2 

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ koнто 347.259.894 86.200.000 24,82% 

Приходи из пословања 614 81.800.000 72.000.000 88,02% 

Приходи од субвенције 640 11.276.653   0,00% 

Средства буџета Града  659 241.417.521 13.200.000 5,47% 

Наменска средства од прихода од новчаних казни 
за саобраћајне прекршаје 

659 11.775.720   0,00% 

Остали пословни приходи 659 990.000 1.000.000 101,01% 

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ koнто 347.116.658 86.159.000 24,82% 

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ 51 5.442.975 3.650.000 67,06% 

ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА 
(РЕЖИЈСКОГ) 

512 3.004.975 1.220.000 40,60% 

Утрошен материјал за текуће и инвестиционо 
одржавање основних средстава -мобилијар 

5120 897.864   0,00% 

Утрошен канцеларијски материјал 5121 1.013.111 800.000 78,96% 

Утрошен материјал за одржавање и 
серевисирање објекта-уличне табле 

5122 200.000   0,00% 

Утрошен остали материјал(режијски) 5126 240.000 250.000 104,17% 

Утрошен остали материјал(режијски)-ХТЗ опрема 5126 29.000 30.000 103,45% 

Утрошен остали материјал- стручна литература за 
редовне потребе запослених 

5126 490.000   0,00% 

Утрошен остали материјал -остали материјал за 
одржавање хигијене 

5126 135.000 140.000 103,70% 

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 513 2.410.000 2.400.000 99,59% 

Утрошени нафтини деривати-бензин 5130 860.000 800.000 93,02% 

Утрошена електрична енергија 5133 450.000 500.000 111,11% 

Утрошена остала енергија-грејање 5139 1.100.000 1.100.000 100,00% 

ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И 
ИНВЕНТАРА 

515 28.000 30.000 107,14% 

Трошкови ситног инвентара 5150 28.000 30.000 107,14% 

ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАКНАДА ЗАРАДА И 
ОСТАЛИ ЛИЧНИ ТРОШКОВИ 

52 53.717.603 48.558.878 90,40% 

ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА 
ЗАРАДА(БРУТО) 

520 53.717.603 48.558.878 90,40% 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 5200 37.126.194 32.032.210 86,28% 

Трошкови пореза  и доприноса на зараде и 
накнаде зарада на терет послодавца 

5210 6.645.589 5.733.766 86,28% 

Трошкови накнада по уговору о привременим и 
повременим пословима 

5241 2.473.978 2.628.000 106,23% 

Трошкови накнада  члановима органа управљања 
и надзора 

5260 522.250 608.682 116,55% 
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Јубиларне награде 5290 864.953 900.000 104,05% 

Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже 
породице 

5290 65.189 460.000 705,64% 

Остале помоћи запосленим радницима 5290 1.000.000 1.020.000 102,00% 

Накнаде трошкова за превозна посао и са посла 5291 550.000 550.000 100,00% 

Накнаде трошкова запосленима на службеном 
путу 

5291 265.000 330.000 124,53% 

Остала давања запосленима , која се не сматрају 
зарадом 

5292   100.000   

Остали лични расходи-умањење 5299 4.204.450 4.196.220 99,80% 

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 53 266.482.030 18.340.122 6,88% 

ТРОШКОВИ УСЛУГА НА ИЗРАДИ УЧИНКА 530 3.930.240 0 0,00% 

Трошкови производних услуга на изради 
производа-стубићи,пројекат ул.10 

5300 3.930.240   0,00% 

ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА 531 2.430.000 2.340.000 96,30% 

Трошкови ПТТ услуга-телефон 5315 470.000 500.000 106,38% 

Трошкови ПТТ услуга-интернет и слично 5315 280.000 280.000 100,00% 

Трошкови ПТТ услуга-мобилни телефон 5315 1.120.000 1.000.000 89,29% 

Трошкови ПТТ услуга-услуге комуникације 5315 70.000 70.000 100,00% 

Трошкови ПТТ услуга-достава рачуна 5315 490.000 490.000 100,00% 

ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА 532 260.261.790 15.500.000 5,96% 

Трошкови за усл.на текућ.одржа.осн.средстава-
одржа.осталих објеката Л308Г.Трепча 

5320 11.276.653   0,00% 

Трошкови за услуге на текућем одржа.основних 
средстава-одржа осталих објеката 

5320 
248.165.137 13.200.000 

5,32% 

Трошкови за услуге на текућем одржа.основних 
средстава-одржавање зграде 

5320 320.000 1.500.000 468,75% 

Трошкови за услуге на текућем одржа.основних 
средстава-одржа.путничких аутомобила 

5320 350.000 500.000 142,86% 

Трошкови за услуге на текућем одржа.основних 
средстава-рачунара,телефона,ПП апарата  

5320 150.000 300.000 200,00% 

ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ 535 200.000 200.000 100,00% 

Трошкови огласа у новинама, часописима, 
телевизији 

5350 200.000 200.000 100,00% 

ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА 539 200.000 300.122 150,06% 

Трошкови комуналних услуга-вода 5392 50.000 70.000 140,00% 

Трошкови комуналних услуга-смеће 5392 150.000 30.000 20,00% 

Трошкови осталих производних услуга 5399   200.122   

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 54 3.182.840 3.700.000 116,25% 

Трошкови амортизације нематеријалне имовине 
(намештај) 

540 100.000 200.000 200,00% 

Трошкови амортизације нематеријалне имовине 
(рачунарска опрема) 

540 400.000 600.000 150,00% 
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Трошкови амортизације нематеријалне имовине 
(софтерј) 

540 1.200.000 1.500.000 125,00% 

Трошакови амортизације сталне имовине која 
подлеже обрачуну амортизације(аутомобил) 

540 1.482.840 500.000 33,72% 

Остала дугорочна резервисања 549   900.000   

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 55 18.291.210 11.910.000 65,11% 

ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 550 3.473.551 3.300.000 95,00% 

Трошак ревизије фин.извештаја и пословања 5500 350.000 350.000 100,00% 

Трошак адвокатских услуга 5501 1.404.904 200.000 14,24% 

Трошкови стручног образовања и усавршавања 
запослених-семинари,котизације 

5505 180.000 200.000 111,11% 

Софтер,лиценце и сл.-лиценцирање софтера 5506 938.647 900.000 95,88% 

Услуге за измене које се врше на постојећим 
програмима за рачунаре-одржа.рачунара 

5507 300.000 300.000 100,00% 

Услуге чишћења просторија 5508   350.000   

Остале непроизводне услуге-копије планова, 
урбан.план. 

5509 300.000 1.000.000 333,33% 

ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 551 480.000 500.000 104,17% 

Трошкови репрезентације у сопственим 
пословним просторијама 

5510 240.000 250.000 104,17% 

Трошкови угоститељских услуга 5512 240.000 250.000 104,17% 

ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА 552 180.605 320.000 177,18% 

Премије осигурања некретнине, постројења и 
опреме-зграда, опрема 

5520 29.670 50.000 168,52% 

Премије осигурања некретнине, постројења и 
опреме-возила 

5520 37.124 70.000 188,56% 

Премије осигурања од одговорности према 
трећим лицима 

5525 62.211 100.000 160,74% 

Премије осигурања запослених од последица 
несрећних случајева 

5528 51.600 100.000 193,80% 

ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 553 500.000 500.000 100,00% 

Трошкови платног промета у земљи 5530 500.000 500.000 100,00% 

ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА 554 150.000 400.000 266,67% 

Чланарине привредним коморама 5540 150.000 100.000 66,67% 

Остале чланарине пословним и др.удружењима-
лиценце 

5549   300.000   

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА 555 1.655.000 1.850.000 111,78% 

Порез на имовину 5550 795.000 300.000 37,74% 

Средства за измирење обавеза по основу 
запошљавања инвалида која се уплаћује у 
буџетски фонд 

5552 410.000 450.000 109,76% 

Остали непоменути порези 5555 450.000 600.000 133,33% 

Остали порези који терете трошкове 5559    500.000   

ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 559 11.852.054 5.040.000 42,52% 
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Трошкови огласа у штампи и другим медијама-
тендери 

5590 750.000 200.000 26,67% 

Таксе-админи.,судске,регистрационе и др. 5591 2.550.000 2.190.000 85,88% 

Судски трошкови и трошкови вештачења 5592 280.000 300.000 107,14% 

Трошкови претплате на часописе и стручне 
публикације 

5593   500.000   

Остали нематеријални трошкови-пресуде и судска 
решења 

5599 2.400.000 1.650.000 68,75% 

Остали нематеријални трошкови-фотокопирање, 
админи.усл. 

55991 170.000 200.000 117,65% 

Остали нематеријални трошкови-јелка 5599       

Остали нематеријални трошкови-пресуде и судска 
решења 

5599 5.702.054  0,00% 

Пословни добитак    143.236 41.000 28,71% 

Пословни губитак      

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ koнто    

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ koнто    

Финансијски добитак      

Финансијски губитак      

ОСТАЛИ ПРИХОДИ koнто 2.350.000 500.000 21,28% 

Остали непоменути приходи 679 2.350.000 500.000 21,28% 

ОСТАЛИ РАСХОДИ koнто 2.340.000 480.000 20,51% 

Остали непоменути расходи 579 2.340.000 480.000 20,51% 

Остали добитак    20.000  

Остали губитак      

УКУПНИ ПРИХОДИ   354.609.894 86.700.000 24,45% 

УКУПНИ РАСХОДИ   354.456.658 86.638.878 24,44% 

ДОБИТАК   153.236 61.000 39,81% 

ГУБИТАК      

 
4.1. Анализа планираних прихода и расхода за 2018. годину 

 
  Пословни приходи  се остварују на основу обављања основне делатности предузећа и износе 
73.000.000,00 динара, а односе се на управљање вођења инвестиција на путној инфраструктури, 
изради урбанистичких планова и др. 
 
  Пословни приход у 2018.години у износу од 72.000.000,00 динара планиран је за 11,98% мање у 
односу на процену остварења за 2017.годину, а остали пословни приход планиран је за 1,01% већи  у 
односу на процену 2017.године.  
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  Приходи  из буџета Града, планирани су у износу од 13.200.000,00 динара  односе се на нереализоване уговоре (само за резервисана средства за 
реализацију у 2018.год. а на основу Програма за 2017.годину) који ће бити реализовани у 2018.години. 
 

Одржавање саобраћајне сигнализације 

1 
Радови на одржавању вертикалне саобраћајне 
сигнализације у граду на основу резервисаних 
средстава из Програма 2017.год.   

Праћење, евидентирање, пројектовање, набавка, замена - постављање. 
Унос и измене података у катастру саобраћајне сигнализације. 350.000,00 

2 
Радови на одржавању вертикалне саобраћајне 
сигнализације на путевима на основу 
резервисаних средстава из Програма 2017.год.   

Праћење, евидентирање, пројектовање, набавка, замена - постављање. 
Унос и измене података у катастру саобраћајне сигнализације. 350.000,00 

3 
Одржавање светлосне сигнализације са набавком 
и уградњом делова на основу резервисаних 
средстава из Програма 2017.год. 

Рад на одржавању семафорских уређаја са набавком делова. 
500.000,00 

Одржавање улица и путева 

4 

Радови на одржавању улица и јавних површина у 
граду на основу резервисаних средстава  на 
основу резервисаних средстава из Програма 
2017.год. 

Све поправке на коловозима, тротоарима, објектима у склопу улица и на 
јавним површинама. Замена, појачање или постављање новог застора на 
тротоарима, коловозима и другим елементима уличног профила. Остали 
радови на постојећим јавним површинама. 

2.000.000,00 

5 

Одржавање општинских и некатегорисаних путева 
накојима је коловоз у тампону/ризла,шљунак и сл 
на основу резервисаних средстава из Програма 
2017.год. 

Извођење радова на поправци  путева на сеоском подручју , по месним 
заједницама . 

3.000.000,00 

6 

Зимско одржавање путева на основу 
резервисаних средстава из Програма 2017.год. 

Чишћење снега и остали третмани (посипање соли и мешавине соли и 
агрегата и остале активности према Програму зимског одржавања путева 
из надлежности предузећа, а које ЈКП "Моравац" својим капацитетима не 
може да одржава  

5.000.000,00 

Одржавање јавне расвете 

7 

Рад на пословима одржавања јавне расвете - 
СЕВЕР на основу резервисаних средстава на 
основу резервисаних средстава из Програма 
2017.год. 

Поправка кварова са набавком и заменом делова и други 
послови на систему. 

1.000.000,00 

8- 
Рад на пословима одржавања јавне расвете - ЈУГ 
на основу резервисаних средстава из Програма 
2017.год. 

Поправка кварова са набавком и заменом делова и други послови на 
систему. 1.000.000,00 

УКУПНО 13.200.000,00 
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  Укупни пословни расходи планирани су  у износу од 86.159.000,00 динара што представља 24,82% 
од процењених укупних расхода за 2017.годину. Одступање је велико из разлога што за разлику од 
2017.године у 2018.години план је да оснивач плаћа директно добављачима предвиђених Програмима. 
  Трошкови материјала и енергије су планирани у износу од 1.220.000,00 динара, 40,60% од 
процењених од 2017.године. 
 
  Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу од 48.558.878,00 
динара што је 90,40% од процењених. Зараде и друга стална примања код корисника јавних средстава 
планирана су у складу са смерницама Владе Републике Србије за израду годишњег Програма 
пословања за 2018.годину. 
 
  Трошкови производних услуга су планирани у износу од 18.340.122,00 динара што је 93,12% мање 
у односу на процену 2017.године. Разлог за оволико одступање је што ће у 2018.години оснивач 
директно плаћати добављачима. По основу закључених, а нереализовани уговора за услуге 
одржавања из 2017.године у Програму ЈП „Градац“ Чачак  планирано је 13.200.000,00 динара  . 
 
  Трошкови амортизације планирани су 116,25% од процењених. 
 
  Нематеријални трошкови су планирани 65,11% од процењених и износе 11.910.000,00 динара. 
 

  Анализа плана осталих прихода и расхода 
 
  Остали приходи су планирани у износу од 500.000,00 динара и односе се на приходе по основу 
наплате спорних потраживања, по основу наплате судских такси ,... 
 
  Остали раходи су планирани у износу од 480.000,00 динара што је 19,20% у односу на процену 
2017.године и  односе се на трошкове спорова и накнаде штете трећим лицима. 
 
  На основу разлике укупних прихода и укупних рахода предузеће ће остварити добитак у износу од 
61.000,00 динара што је 39,81% од процењене добити. 
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4.2 Биланс стања, план за период 01.01-31.12.2018.године кварталне пројекције (Прилог 3)  

 

      
у 000 

динара 

ИЗНОС 

Група 
рачуна, 
рачун 

П О З И Ц И Ј А АОП 
План за 
01.01-

31.03.2018.             
Текућа 
година 

План за 
01.01-

30.06.2018.             
Текућа 
година 

План за 
01.01-

30.09.201
8.             

Текућа 
година 

План за 
01.01-

31.12.201
8.             

Текућа 
година 

1 2 3 4 5 6 7 

  АКТИВА           

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001         

  
Б.СТАЛНА ИМОВИНА 
(0003+0010+0019+0024+0034) 

002 488.896 489.396 490.896 491.696 

1 
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 
(0004+0005+0006+0007+0008+0009) 

003 0 0 0 0 

010 и део 
019 

1. Улагања у развој 004         

011, 012 и 
део 019 

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и 
услужне марке, софтвер и остала права 

005         

013 и део 
019 

3. Гудвил 006         

014 и део 
019 

4. Остала нематеријална имовина 007         

015 и део 
019 

5. Нематеријална имовина у припреми 008         

016 и део 
019 

6. Аванси за нематеријалну имовину 009         

2 
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА                                                                                                                
(0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 
0017 + 0018) 

010 486.626 487.126 488.626 489.426 

020, 021 и 
део 029 

1. Земљиште 011 164.036 164.036 164.036 164.036 

022 и део 
029 

2. Грађевински објекти 012 28.300 28.300 28.300 28.300 

023 и део 
029 

3. Постројења и опрема 013 22.210 22.710 24.210 25.010 

024 и део 
029 

4. Инвестиционе некретнине 014         

025 и део 
029 

5. Остале некретнине, постројења и опрема 015         

026 и део 
029 

6. Некретнине, постројења и опрема у 
припреми 

016 272.080 272.080 272.080 272.080 

027 и део 
029 

7. Улагања на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 

017         

028 и део 
029 

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 018         

3 
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 
0022 + 0023) 

019 0 0 0 0 

030, 031 и 
део 039 

1. Шуме и вишегодишњи засади 020         
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032 и део 

039 
2. Основно стадо 021         

037 и део 
039 

3. Биолошка средства у припреми 022         

038 и део 
039 

4. Аванси за биолошка средства 023         

04. осим 
047 

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ                                                        
(0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 
0031 + 0032 + 0033) 

024 2.270 2.270 2.270 2.270 

040 и део 
049 

1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 025         

041 и део 
049 

2. Учешћа у капиталу придружених правних 
лица и заједничким подухватима 

026         

042 и део 
049 

3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и 
друге хартије од вредности расположиве за 
продају 

027 740 740 740 740 

део 043, 
део 044 и 
део 049 

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним 
правним лицима 

028         

део 043, 
део 044 и 
део 049 

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним 
правним лицима 

029         

део 045 и 
део 049 

6. Дугорочни пласмани у земљи 030         

део 045 и 
део 049 

7. Дугорочни пласмани у иностранству 031         

046 и део 
049 

8. Хартије од вредности које се држе до 
доспећа 

032         

048 и део 
049 

9. Остали дугорочни финансијски пласмани 033 1.530 1.530 1.530 1.530 

5 
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) 

034 0 0 0 0 

050 и део 
059 

1. Потраживања од матичног и зависних 
правних лица 

035         

051 и део 
059 

2. Потраживања од осталих повезаних лица 036         

052 и део 
059 

3. Потраживања по основу продаје на робни 
кредит 

037         

053 и део 
059 

4. Потраживања за продају по уговорима о 
финансијском лизингу 

038         

054 и део 
059 

5. Потраживања по основу јемства 039         

055 и део 
059 

6. Спорна и сумњива потраживања 040         

056 и део 
059 

7. Остала дугорочна потраживања 041         

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042         

  
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 
0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) 

043 16.900 13.000 8.800 3.200 

Класа 1 
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 
+ 0050) 

044 13.000 11.000 5.000 0 

10 
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан 
инвентар 

045         

11 
2. Недовршена производња и недовршене 
услуге 

046         
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12 3. Готови производи 047         

13 4. Роба 048         

14 5. Стална средства намењена продаји 049         

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 050 13.000 11.000 5.000   

  
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ                                                                                           
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 
0058) 

051 1.000 700 800 500 

200 и део 
209 

1. Купци у земљи – матична и зависна правна 
лица 

052         

201 и део 
209 

2. Купци у Иностранству – матична и зависна 
правна лица 

053         

202 и део 
209 

3. Купци у земљи – остала повезана правна 
лица 

054         

203 и део 
209 

4. Купци у иностранству – остала повезана 
правна лица 

055         

204 и део 
209 

5. Купци у земљи 056 1.000 700 800 500 

205 и део 
209 

6. Купци у иностранству 057         

206 и део 
209 

7. Остала потраживања по основу продаје 058         

21 
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ 
ПОСЛОВА 

059         

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060         

236 
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ 
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ 
БИЛАНС УСПЕХА 

061         

23 осим 
236 и 237 

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 
0067) 

062 0 0 0 0 

230 и део 
239 

1. Краткорочни кредити и пласмани – матична 
и зависна правна лица 

063         

231 и део 
239 

2. Краткорочни кредити и пласмани – остала 
повезана правна лица 

064         

232 и део 
239 

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 065         

233 и део 
239 

4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

066         

234, 235, 
238 и део 

239 
5. Остали краткорочни финансијски пласмани 067         

24 
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И 
ГОТОВИНА 

068 2.900 1.300 3.000 2.700 

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 069         

28 осим 
288 

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 070         

  
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА 
(0001 + 0002 + 0042 + 0043) 

071 505.796 502.396 499.696 494.896 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072 502.172 502.172 502.172 502.172 
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  ПАСИВА           

  
А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 
0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = 
(0071 – 0424 – 0441 – 0442) 

0401 491.309 491.309 491.309 491.278 

30 
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 
0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 

0402 488.680 488.680 488.680 488.680 

300 1. Акцијски капитал 0403         

301 
2. Удели друштава с ограниченом 
одговорношћу 

0404         

302 3. Улози 0405         

303 4. Државни капитал 0406 488.680 488.680 488.680 488.680 

304 5. Друштвени капитал 0407         

305 6. Задружни удели 0408         

306 7. Емисиона премија 0409         

309 8. Остали основни капитал 0410         

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411         

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412         

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413         

330 

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО 
ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, 
ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 

0414         

33 осим 
330 

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ 
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ 
КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ 
РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 
осим 330) 

0415         

33 осим 
330 

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ 
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ 
КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ 
РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 
осим 330) 

0416         

34 
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 
0419) 

0417 2.629 2.629 2.629 2.598 

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 2.568 2.568 2.568 2.568 

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 61 61 61 30 

  IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420         

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 0 0 0 0 

350 1. Губитак ранијих година 0422         

351 2. Губитак текуће године 0423         
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Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 
(0425 + 0432) 

0424 0 0 0 0 

40 
X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 
+ 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 

0425 0 0 0 0 

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426         

401 
2. Резервисања за трошкове обнављања 
природних богатстава 

0427         

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428         

404 
4. Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 

0429         

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430         

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431         

41 
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 
+ 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) 

0432 0 0 0 0 

410 
1. Обавезе које се могу конвертовати у 
капитал 

0433         

411 
2. Обавезе према матичним и зависним 
правним лицима 

0434         

412 
3. Обавезе према осталим повезаним правним 
лицима 

0435         

413 
4. Обавезе по емитованим хартијама од 
вредности у периоду дужем од годину дана 

0436         

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437         

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438         

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439         

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440         

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441         

42 до 49 
(осим 
498) 

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 
0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 

0442 14.487 11.087 8.387 3.618 

42 
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) 

0443 0 0 0 0 

420 
1. Краткорочни кредити од матичних и 
зависних правних лица 

0444         

421 
2. Краткорочни кредити од осталих повезаних 
правних лица 

0445         

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446         

423 
4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0447         

427 
5. Обавезе по основу сталних средстава и 
средстава обустављеног пословања 
намењених продаји 

0448         

424, 425, 
426 и 429 

6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449         

430 
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И 
КАУЦИЈЕ 

0450         
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43 осим 

430 
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 
0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 

0451 537 547 707 898 

431 
1. Добављачи – матична и зависна правна 
лица у земљи 

0452         

432 
2. Добављачи – матична и зависна правна 
лица у иностранству 

0453         

433 
3. Добављачи – остала повезана правна лица 
у земљи 

0454         

434 
4. Добављачи – остала повезана правна лица 
у иностранству 

0455         

435 5. Добављачи у земљи 0456 137 137 317 428 

436 6. Добављачи у иностранству 0457         

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 400 410 390 470 

44, 45 и 
46 

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459         

47 
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА 
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

0460 2.600 1.200 1.600 1.600 

48 
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

0461 150 140 80 120 

49 осим 
498 

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 11.200 9.200 6.000 1.000 

  

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 
(0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 
0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 
+ 0442 – 0071) ≥ 0 

0463         

  
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 
0401 – 0463) ≥ 0 

0464 505.796 502.396 499.696 494.896 

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 502.172 502.172 502.172 502.172 
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4.3 Биланс успеха, план за период 01.01-31.12.2018.године кварталне пројекције (Прилог 3а) 

      
у 000 

динара 

ИЗНОС 

Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА AOП 

План за 
01.01-

31.03.2018.             
Текућа 
година 

План за 
01.01-

30.06.2018.             
Текућа 
година 

План за 
01.01-

30.09.2018.             
Текућа 
година 

План за 
01.01-

31.12.2018.             
Текућа 
година 

1 2 3 4 5 6 7 

  ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА           

60 до 
65, 

осим 
62 и 63 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                            
(1002 + 1009 + 1016 + 1017) 

1001 

31.450 49.700 67.950 86.200 

60 
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 
1005 + 1006 + 1007+ 1008) 

1002 0 0 0 0 

600 
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним 
правним лицима на домаћем тржишту 

1003         

601 
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним 
правним лицима на иностраном тржишту 

1004         

602 
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним 
правним лицима на домаћем тржишту 

1005         

603 
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним 
правним лицима на иностраном тржишту 

1006         

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007         

605 
6. Приходи од продаје робе на иностраном 
тржишту 

1008         

61 
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И 
УСЛУГА 
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 

1009 18.000 36.000 54.000 72.000 

610 
1. Приходи од продаје производа и услуга 
матичним и зависним правним лицима на 
домаћем тржишту 

1010         

611 
2. Приходи од продаје производа и услуга 
матичним и зависним правним лицима на 
иностраном тржишту 

1011         

612 
3. Приходи од продаје производа и услуга 
осталим повезаним правним лицима на домаћем 
тржишту 

1012         

613 
4. Приходи од продаје производа и услуга 
осталим повезаним правним лицима на 
иностраном тржишту 

1013         

614 
5. Приходи од продаје производа и услуга на 
домаћем тржишту 

1014 18.000 36.000 54.000 72.000 

615 
6. Приходи од продаје готових производа и услуга 
на иностраном тржишту 

1015         

64 
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, 
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 

1016         

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 13.450 13.700 13.950 14.200 

 РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА          

50 до 
55, 62 и 

63 

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ                                              
(1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 
1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 

1018 31.440 49.680 67.920 86.159 
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50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019         

62 
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И 
РОБЕ 

1020         

630 
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА 
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 

1021         

631 
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА 
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 

1022         

51 осим 
513 

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 315 630 945 1.250 

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 600 1.200 1.800 2.400 

52 
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

1025 12.140 24.280 36.420 48.559 

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 14.485 15.770 17.055 18.340 

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 925 1.850 2.775 3.700 

541 до 
549 

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028         

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 2.975 5.950 8.925 11.910 

 В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030 
10 20 30 41 

 Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031 
        

66 
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                     
(1033 + 1038 + 1039) 

1032 
0 0 0 0 

66, 
осим 
662, 

663 и 
664 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ 
ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
(1034 + 1035 + 1036 + 1037) 

1033 

      

  

660 
1. Финансијски приходи од матичних и зависних 
правних лица 

1034 
        

661 
2. Финансијски приходи од осталих повезаних 
правних лица 

1035 
        

665 
3. Приходи од учешћа у добитку придружених 
правних лица и заједничких подухвата 

1036 
        

669 4. Остали финансијски приходи 1037 
        

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 
        

663 и 
664 

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И 
ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 

1039   
  

  
  

56 
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                        
(1041 + 1046 + 1047) 

1040 
0 0 0 0 

56, 
осим 
562, 

563 и 
564 

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА 
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ 
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                           
(1042 + 1043 + 1044 + 1045) 

1041 

0 0 0 0 

560 
1. Финансијски расходи из односа са матичним и 
зависним правним лицима 

1042 
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561 
2. Финансијски расходи из односа са осталим 
повезаним правним лицима 

1043 
        

565 
3. Расходи од учешћа у губитку придружених 
правних лица и заједничких подухвата 

1044 
        

566 и 
569 

4. Остали финансијски расходи 1045 
        

562 
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 

1046 
        

563 и 
564 

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И 
НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 

1047 
        

 Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048 
0 0 0 0 

 Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049 
0 0 0 0 

683 и 
685 

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1050 
        

583 и 
585 

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1051 
        

67 и 68, 
осим 
683 и 
685 

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 

125 250 375 500 
57 и 58, 

осим 
583 и 
585 

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 

120 240 360 480 

 

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА  
(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 
1053) 

1054 

15 30 45 61 

 

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА 
 (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 
– 1052) 

1055 

        

69-59 

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1056 

        

59-69 

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1057 

        

 
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 
+ 1056 – 1057) 

1058 
15 30 45 61 

 
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 
+ 1057 – 1056) 

1059 
        

 П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  
        

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 
2 5 7 9 

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 
        

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 
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723 
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА 
ПОСЛОДАВЦА 

1063 
        

 
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 
1062 - 1063) 

1064 
13 25 38 52 

 
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 
1062 + 1063) 

1065 
        

 
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 

1066 
        

 
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 

1067 
        

 
III. НЕТО ГУБИТАК  КОЈИ ПРИПАДА 
МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 

1068 
        

 
IV. НЕТО ГУБИТАК  КОЈИ ПРИПАДА 
ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 

1069 
        

 V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  
        

 1. Основна зарада по акцији 1070 
        

  
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071 
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4.4 Извештај о токовима готовине, план за период 01.01-31.12.2018.године кварталне пројекције 

(Прилог 3б) 

     у 000  динара 

Износ 

ПОЗИЦИЈА АОП План  
01.01-

31.03.2018. 

План 
01.01-

30.06.2018. 

План  
01.01-

30.09.2018. 

План  
01.01-

31.12.2018. 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ 
ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 

          

I. Приливи готовине из пословних 
активности  (1 до 3) 

3001 31.450 49.700 67.950 86.200 

1. Продаја и примљени аванси 3002 18.000 36.000 54.000 72.000 

2. Примљене камате из пословних 
активности 

3003         

3. Остали приливи из редовног 
пословања 

3004 13.450 13.700 13.950 14.200 

II. Одливи готовине из пословних 
активности               (1 до 5) 

3005 31.450 51.300 67.850 86.400 

1. Исплате добављачима и дати 
аванси 

3006 13.410 18.220 23.730 30.251 

2. Зараде, накнаде зарада и ост. лични 
расходи 

3007 12.140 24.280 36.420 48.559 

3. Плаћене камате 3008         

4. Порез на добитак 3009         

5. Одливи по основу осталих јавних 
прихода 

3010 5.900 8.800 7.700 7.590 

III. Нето прилив готовине из 
пословних активности (I-II) 

3011 0   100   

IV. Нето одлив готовине из 
пословних активности (II-I) 

3012 0 1.600   200 

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ 
АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 

          

I. Приливи готовине из активности 
инвестирања (1 до 5) 

3013 0 0 0 0 

1. Продаја акција и удела (нето 
приливи) 

3014         

2. Продаја нематеријалне имовине, 
некретнина, постројења, опреме и 
биолошких средстава 

3015         

3. Остали финансијски пласмани (нето 
приливи) 

3016         

4. Примљене камате из активности 
инвестирања 

3017         

5. Примљене дивиденде 3018         

II. Одливи готовине из активности 
инвестирања (1 до 3) 

3019 0 0 0 0 

1. Куповина акција и удела (нето 
одливи) 

3020         

2. Куповина нематеријалне имовине, 
некретнина, постројења, опреме и 
биолошких средстава 

3021         
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3. Остали финансијски пласмани (нето 
одливи) 

3022         

III. Нето прилив готовине из 
активности инвестирања (I-II) 

3023 0 0 0 0 

IV. Нето одлив готовине из 
активности инвестирања (II-I) 

3024         

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ 
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 

          

I. Приливи готовине из активности 
финансирања (1 до 5) 

3025 0 0 0 0 

1. Увећање основног капитала 3026         

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027         

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028         

4. Остале дугорочне обавезе 3029         

5. Остале краткорочне обавезе 3030         

II. Одливи готовине из активности 
финансирања (1 до 6) 

3031 0 0 0 0 

1. Откуп сопствених акција и удела 3032         

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033         

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034         

4. Остале обавезе (одливи) 3035         

5. Финансијски лизинг 3036         

6. Исплаћене дивиденде 3037         

III. Нето прилив готовине из 
активности финансирања (I-II) 

3038 0       

IV. Нето одлив готовине из 
активности финансирања (II-I) 

3039         

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ                                         
(3001 + 3013 + 3025) 

3040 31.450 49.700 67.950 86.200 

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ                                           
 (3005 + 3019 + 3031) 

3041 31.450 51.300 67.850 86.400 

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ                
(3040 – 3041) 

3042 0   100   

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ            
 (3041 – 3040) 

3043 0 1.600   200 

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ 
ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 

3044 2.900 2.900 2.900 2.900 

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 
ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 

3045         

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО 
ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 

3046         

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ 
ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА     (3042 – 
3043 + 3044 + 3045 – 3046) 

3047 2.900 1.300 3.000 2.700 
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4.5 Елементи за сагледавање цена 

 
ЈП „Градац“ Чачак има утврђену цену за услуге управљања вођења инвестиција на путној 
инфраструктури, изради урбанистичких и просторних планова и друго. 
  Цена је формирана на основу одређених показатеља и то: пружање интелектуалних услуга, 
сакупљање одређених података везано за решавање одређених питања, излазак на терен, употреба 
службеног возила, утрошак бензина, административне услуге стручних служби, израда планске, 
имовинске, економске и др. студије, израда потребних елабората, обављање послова стручног 
надзора, израда планске документације ( просторне и урбанистичке планове и друга акта), израда 
пројекта парцелације и препарцелације, израда геолошке, геомеханичке, геодетске и друге подлоге и 
друго. 
Цена је  усвојена на седници Скупштине Града Чачка одржаној 06,07,08. и 11. септембра 2017.године . 

 
 

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 4) 
 

     у динарима 

Претходна година 
2017 

Приход Планирано  
Пренето из 

буџета 
Реализовано                                                                      

(процена) 
Неутрошено  Износ неутрошених средстава из 

ранијих година                                     
(у односу на претходну) 

  1 2 3 4 (2-3) 5 

Субвенције 15.000.000 15.000.000 11.276.653 3.723.347   
Остали 
приходи из 
буџета* 

          

УКУПНО 15.000.000 15.000.000 11.276.653 3.723.347   

 
 
 
 

 

 
 
 

 

у динарима  

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година  

  01.01. до 31.03. 01.01. до 30.06. 01.01. до 30.09. 
01.01. до 

31.12. 
 

Субвенције          
Остали 
приходи из 
буџета* 

        
 

УКУПНО          

 

У 2018.години нису планиране субвенције и остали приходи из буџета локалне самоуправе.  
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4.7 Трошкови запослених (прилог 5) 

 

        
у 

динарима 

Р. 
бр. 

Трошкови запослених 
План  
01.01-
31.12.2017. 

Процена  
01.01-
31.12.2017. 

План 
01.01-
31.03.2018. 

План 
01.01-
30.06.2018. 

План 
01.01-
30.09.2018. 

План  
01.01-
31.12.2018. 

1. 
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку 
припадајућих пореза и доприноса на 
терет запосленог) 

26.145.234 26.525.563 5.716.218 11.432.436 17.148.654 22.864.871 

2. 
Маса БРУТО 1  зарада (зарада са 
припадајућим порезом и доприносима 
на терет запосленог) 

36.588.575 37.126.194 7.976.148 15.952.296 23.928.444 32.032.210 

3. 
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са 
припадајућим порезом и доприносима 
на терет послодавца)  

43.137.931 43.771.783 9.403.878 18.807.757 28.211.636 37.765.976 

4. 
Број запослених  по кадровској 
евиденцији - УКУПНО* 

29 29 29 29 29 29 

4.1.  - на неодређено време 28 28 28 28 28 28 

4.2. - на одређено време 1 1 1 1 1 1 

5 Накнаде по уговору о делу             

6 
Број прималаца накнаде по уговору о 
делу* 

            

7 Накнаде по ауторским уговорима             

8 
Број прималаца накнаде по ауторским 
уговорима* 

            

9 
Накнаде по уговору о привременим и 
повременим пословима 

2.528.000 2.473.978 690.000 1.380.000 2.070.000 2.528.000 

10 
Број прималаца накнаде по уговору о 
привременим и повременим 
пословима* 

4 4 3 3 3 3 

11 
Накнаде физичким лицима по основу 
осталих уговора 

            

12 
Број прималаца накнаде по основу 
осталих уговора* 

            

13 Накнаде члановима скупштине             

14 Број чланова скупштине*             

15 Накнаде члановима надзорног одбора 608.682 522.250 95.000 190.000 513.682 608.682 

16 Број чланова надзорног одбора* 3 3 3 3 3 3 

17 
Накнаде члановима Комисије за 
ревизију 

            

18 Број чланова Комисије за ревизију*             

19 
Превоз запослених на посао и са 
посла 

550.000 550.000 135.000 370.000 405.000 550.000 

20 Дневнице на службеном путу 300.000 250.000 80.000 160.000 240.000 300.000 

21 
Накнаде трошкова на службеном путу 
 

30.000 15.000 10.000 15.000 25.000 30.000 

22 Отпремнина за одлазак у пензију             
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23 Јубиларне награде 900.000 864.953 500.000 610.000 780.000 900.000 

24 Број прималаца 6 6 3 4 5 6 

25 Смештај и исхрана на терену             

26 Помоћ радницима и породици радника 1.360.000 565.189 340.000 680.000 1.020.000 1.360.000 

27 Стипендије             

28 
Остале накнаде трошкова 
запосленима и осталим физичким 
лицима 

500.000 500.000 25.000 50.000 75.000 120.000 

 

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка 
 

  По усвајању завршног рачуна за 2017.годину остварени добитак ће бити распоређен на 
нераспоређену добит и расподела ће се планирати у складу са актом о буџету локалне самоуправе за 
2018. годину. 

6. План зарада и запошљавања 
 

Средства за исплату зарада за 2018. годину планирана су према одредбама Законом о 
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних 
примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/2014).Маса средстава за исплату 
зарада у 2018. години формирана је са умањењем основице од 10% сходно овом Закону и умањена је 
за укупан износ зараде за 10 радника који су распоређени на друге организационе облике (сходно 
Одлуци о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему 
локалне самоуправе града Чачка за 2015. годину. 

Укупна средства за исплату зарада за 2018.годину, планирана су за 29 радника од којих је 28 
запослено на неодређено време, а један је запослени на одређено време. У односу на масу зарада за 
2017. годину, маса за 2018.годину је увећана за 0,4% по основу минулог рада.  
Износ умањења од зарада ће бити уплаћен у Буџет Републике Србије.   
У току 2018.године ЈП „ Градац“ Чачак није планирао повећање броја запослених. 

Средства планирана за ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима су 
на нивоу 2017. године. 
  Законом о јавним предузећима члан 23. ("Сл.гласник РС" бр. 15/2016) прописано је да председник 
и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. 
Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора су планирана и исплаћиваће се на основу Одлуке 
Владе о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима 
јавних предузећа («Сл. гл. РС», бр. 102/2016). Накнада за чланове Надзорног одбора у 2018.години је 
планирана у укупном годишњем износу од 608.682,00 динара 
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6.1 Структура запослених по секторима / организационим јединицама (прилог 6) 

 
 
 

Остварено 

31.12.2017

План 

31.12.2018

Остварено 

31.12.2017

План 

31.12.2018

Остварено 

31.12.2017

План 

31.12.2018

Остварено 

31.12.2017

План 

31.12.2018

1
Економско-

правни
15 9 9 9 5 5 1 1 3 3 9 9

2
Урбанистич

ко-технички
37 20 20 19 1 13 13 2 2 5 5 20 20

3

4

5

6

7

52 29 29 28 1 18 18 3 3 8 8 29 29

Број 

запослених 

на одређено 

време

ВСС
Број 

извршилаца

УКУПНО:

Редни број

Сектор/Орга

низациона 

јединица

УКУПНОВС СССБрој 

систематизо

ваних 

радних 

 Број 

запослених 

по 

кадровској 

Број 

запослених 

на 

неодређено 
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6.2. Планирана структура запослених ( Прилог 7) 

 
Квалификациона структура   Старосна структура 

Запослени Надзорни одбор/Скупштина   

Редни број Опис Број на дан 
31.12.2017 

Број на дан 
31.12.2018. 

Број на дан 
31.12.2017 

Број на дан 
31.12.2018. 

  
Редни број Опис 

Број запослених 
31.12.2017 

Број 
запослених 
31.12.2018. 

1 ВСС  18 18   3 3    1 До 30 година      

2 ВС  3 3       2 30 до 40   2  2  

3 ВКВ          3 40 до 50   12 12  

4 ССС  8 8       4 50 до 60   11  11 

5 КВ          5 Преко 60  4  4  

6 ПК          УКУПНО 29  29  

7 НК          Просечна старост 50  50  

УКУПНО  29 29  3 3     

Структура по полу  Структура по времену у радном односу 

           

Запослени Надзорни одбор/Скупштина  

Редни број Опис Број на дан 
31.12.2017 

Број на дан 
31.12.2018. 

Број на дан 
31.12.2017 

Број на дан 
31.12.2018.  

Редни број Опис 
Број запослених 

31.12.2017 

Број 
запослених 
31.12.2018 

1 Мушки 15   15  3  2  1 До 5 година   

2 Женски  14 14   /  1  2 5 до 10 1 0 

УКУПНО  29 29  3  3   3 10 до 15 2 3 

*Претходна година      4 15 до 20 7 3 

       5 20 до 25 6 10 

       6 25 до 30 3 3 

       7 30 до 35 9 9 

       8 Преко 35 1 1 

         УКУПНО 29 29 
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6.3. Планирана динамика запошљавања ( Прилог 8) 

 

Р. 
бр. 

Основ одлива/пријема кадрова 
Број 

запослених 
Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова 

Број 
запосле

них 

  Стање на дан 31.12.2017. године 29   Стање на дан 30.06.2018. године 29  

1. 
Одлив кадрова у периоду  
01.01.-31.03.2018. 

  1. 
Одлив кадрова у периоду  
01.01.-30.09.2018. 

  

2. навести основ   2. навести основ   

3. пензија   3. пензија   

4.     4.     

5.     5.     

6. 
Пријем кадрова у периоду  
01.01.-31.03.2018. 

  6. 
Пријем кадрова у периоду  
01.01.-30.09.2018. 

  

7. навести основ   7. навести основ   

8.     8.     

  Стање на дан 31.03.2018. године 29    Стање на дан 30.09.2018. године  29 

        

Р. 
бр. 

Основ одлива/пријема кадрова 
Број 
запослених 

Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова 
Број 
запосле
них 

  Стање на дан 31.03.2018. године 29    Стање на дан 30.09.2018. године 29  

1. 
Одлив кадрова у периоду  
01.01.-30.06.2018.   

1. 
Одлив кадрова у периоду  
01.01.-31.12.2018.   

2. навести основ   2. навести основ   

3.     3.     

4.     4.     

5.     5.     

6. 
Пријем кадрова у периоду  
01.01.-30.06.2018. 

  6. 
Пријем кадрова у периоду  
01.01.-31.12.2018. 

  

7. навести основ   7. навести основ   

8.     8.     

  Стање на дан 30.06.2018. године 29  

  

  Стање на дан 31.12.2018. године 29  
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6.4. План зарада за 2018. годину ( Прилог 9, Прилог 9а ) у динарима 

 
 

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*- Бруто 1 

            
у 

динарима 

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ** НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО Исплата 
по 

месецима  
20__. 

Број 
запослених 

Маса 
зарада  

Просечна 
зарада 

Број 
запослених 

Маса 
зарада  

Просечна 
зарада 

Број 
запослених 

Маса 
зарада  

Просечна 
зарада 

Број 
запослених 

Маса 
зарада  

Просечна 
зарада 

I 39 3.351.677 85.940 38 3.215.294 84.613       1 136.383 136.383 

II 39 3.351.677 85.940 38 3.215.294 84.613       1 136.383 136.383 

III 38 3.221.177 84.768 37 3.084.794 83.373       1 136.383 136.383 

IV 37 3.205.836 86.644 36 3.069.453 85.263       1 136.383 136.383 

V 37 3.205.836 86.644 36 3.069.453 85.263       1 136.383 136.383 

VI 37 3.205.836 86.644 36 3.069.453 85.263       1 136.383 136.383 

VII 37 3.205.836 86.644 36 3.069.453 85.263       1 136.383 136.383 

VIII 37 3.205.836 86.644 36 3.069.453 85.263       1 136.383 136.383 

IX 29 2.658.716 91.680 28 2.522.333 90.083       1 136.383 136.383 

X 29 2.658.716 91.680 28 2.522.333 90.083       1 136.383 136.383 

XI 29 2.658.716 91.680 28 2.522.333 90.083       1 136.383 136.383 

XII 29 2.658.716 91.680 28 2.522.334 90.083       1 136.382 136.382 

УКУПНО   36.588.575 88.049   34.951.980 86.604       1 1.636.595 136.383 

ПРОСЕК                         
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Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1  

     
       

у 
динарима 

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО 
План по 

месецима  
20__. 

Број 
запослених 

Маса 
зарада  

Просечна 
зарада 

Број 
запослених 

Маса 
зарада  

Просечна 
зарада 

Број 
запослених 

Маса 
зарада  

Просечна 
зарада 

Број 
запослених 

Маса 
зарада  

Просечна 
зарада 

I 29 2.669.351 92.047 28 2.532.423 90.444       1 136.928 136.928 

II 29 2.669.351 92.047 28 2.532.423 90.444       1 136.928 136.928 

III 29 2.669.351 92.047 28 2.532.423 90.444       1 136.928 136.928 

IV 29 2.669.351 92.047 28 2.532.423 90.444       1 136.928 136.928 

V 29 2.669.351 92.047 28 2.532.423 90.444       1 136.928 136.928 

VI 29 2.669.351 92.047 28 2.532.423 90.444       1 136.928 136.928 

VII 29 2.669.351 92.047 28 2.532.423 90.444       1 136.928 136.928 

VIII 29 2.669.351 92.047 28 2.532.423 90.444       1 136.928 136.928 

IX 29 2.669.351 92.047 28 2.532.423 90.444       1 136.928 136.928 

X 29 2.669.351 92.047 28 2.532.423 90.444       1 136.928 136.928 

XI 29 2.669.351 92.047 28 2.532.423 90.444       1 136.928 136.928 

XII 29 2.669.349 92.047 28 2.532.416 90.443       1 136.933 136.933 

УКУПНО 29 32.032.210   28 30.389.069         1 1.643.141 1.643.141 

ПРОСЕК                   1     
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Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2 

            у динарима 

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО План по 
месецима  

20__. 
Број 

запослених 
Маса 

зарада  
Просечна 

зарада 
Број 

запослених 
Маса 

зарада  
Просечна 

зарада 
Број 

запослених 
Маса 

зарада  
Просечна 

зарада 
Број 

запослених 
Маса 

зарада  
Просечна 

зарада 

I 29 3.147.165 108.091 28 2.985.726         1 161.439 161.439 

II 29 3.147.165 108.091 28 2.985.726         1 161.439 161.439 

III 29 3.147.165 108.091 28 2.985.726         1 161.439 161.439 

IV 29 3.147.165 108.091 28 2.985.726         1 161.439 161.439 

V 29 3.147.165 108.091 28 2.985.726         1 161.439 161.439 

VI 29 3.147.165 108.091 28 2.985.726         1 161.439 161.439 

VII 29 3.147.165 108.091 28 2.985.726         1 161.439 161.439 

VIII 29 3.147.165 108.091 28 2.985.726         1 161.439 161.439 

IX 29 3.147.165 108.091 28 2.985.726         1 161.439 161.439 

X 29 3.147.165 108.091 28 2.985.726         1 161.439 161.439 

XI 29 3.147.165 108.091 28 2.985.726         1 161.439 161.439 

XII 29 3.147.161 108.091 28 2.985.727         1 161.434 161.434 

УКУПНО 29 37.765.976   28 35.828.713         1 1.937.263 1.937.263 

ПРОСЕК                         
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ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ 

    у динарима 

Месец  Исплаћен Бруто 2 у 2017. години 
 Обрачунат Бруто 2                                

у 2018. години                                        
пре примене закона* 

 Обрачунат Бруто 2                  
у 2018. години                                                   

после примене закона* 
Износ уплате у буџет РС  

  1. 2. 3. (2-3) 

I 4.390.697 3.496.850 3.147.165 349.685 

II 4.390.697 3.496.850 3.147.165 349.685 

III 4.219.741 3.496.850 3.147.165 349.685 

IV 4.199.645 3.496.850 3.147.165 349.685 

V 4.199.645 3.496.850 3.147.165 349.685 

VI 4.199.645 3.496.850 3.147.165 349.685 

VII 4.199.645 3.496.850 3.147.165 349.685 

VIII 4.199.645 3.496.850 3.147.165 349.685 

IX 3.482.919 3.496.850 3.147.165 349.685 

X 3.482.919 3.496.850 3.147.165 349.685 

XI 3.482.919 3.496.850 3.147.165 349.685 

XII 3.482.917 3.496.846 3.147.161 349.685 

УКУПНО 47.931.034 41.962.196 37.765.976 4.196.220 
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6.5. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора ( Прилог 10) 

 
 

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу 

        у динарима 

Надзорни одбор / Скупштина -                                                              
реализација претходна година 

Надзорни одбор / Скупштина -                                                     план 
текућа година 

Месец 

Укупан износ  
Накнада 

председника 
Накнада 

члана 
Број чланова Укупан износ  

Накнада 
председника 

Накнада 
члана 

Број чланова 

  1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3 

I 19.200 7.200 6.000 2 19.200 7.200 6.000 2 

II 19.200 7.200 6.000 2 19.200 7.200 6.000 2 

III 19.200 7.200 6.000 2 19.200 7.200 6.000 2 

IV 19.200 7.200 6.000 2 19.200 7.200 6.000 2 

V 19.200 7.200 6.000 2 19.200 7.200 6.000 2 

VI 19.200 7.200 6.000 2 19.200 7.200 6.000 2 

VII 118.860 44.260 37.300 2 164.940 61.540 51.700 2 

VIII 19.200 7.200 6.000 2 19.200 7.200 6.000 2 

IX 19.200 7.200 6.000 2 19.200 7.200 6.000 2 

X 19.200 7.200 6.000 2 19.200 7.200 6.000 2 

XI 19.200 7.200 6.000 2 19.200 7.200 6.000 2 

XII 19.200 7.200 6.000 2 19.200 7.200 6.000 2 

УКУПНО 330.060 123.460 103.300   376.140 140.740 117.700   

ПРОСЕК  27.505  10.288  8.608   31.345 11.728 9.808   
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Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу 

                
у 

динарима 

Надзорни одбор / Скупштина -                                                              
реализација претходна година 

Надзорни одбор / Скупштина -                                                                                                                  
план текућа година 

Месец 

Укупан износ  
Накнада 

председника 
Накнада 

члана 
Број 

чланова 
Уплата у 

буџет 
Укупан износ  

Накнада 
председника 

Накнада 
члана 

Број 
чланова 

Уплата у 
буџет 

  1+(2*3) 1 2 3 4 1+(2*3) 1 2 3 4 

I 30.380 11.392 9.494 2   30.382 11.392 9.495 2   

II 30.380 11.392 9.494 2   30.382 11.392 9.495 2   

III 30.380 11.392 9.494 2   30.382 11.392 9.495 2   

IV 30.380 11.392 9.494 2   30.382 11.392 9.495 2   

V 30.380 11.392 9.494 2   30.382 11.392 9.495 2   

VI 30.380 11.392 9.494 2   30.382 11.392 9.495 2   

VII 188.070 70.032 59.019 2 4.335 260.983 97.373 81.805 2 13.497 

VIII 30.380 11.392 9.494 2   30.382 11.392 9.495 2   

IX 30.380 11.392 9.494 2   30.382 11.392 9.495 2   

X 30.380 11.392 9.494 2   30.382 11.392 9.495 2   

XI 30.380 11.392 9.494 2   30.382 11.392 9.495 2   

XII 30.380 11.392 9.494 2   30.382 11.392 9.495 2   

УКУПНО 522.250 195.344 163.453   4.335 595.185 222.685 186.250   13.497 

ПРОСЕК 43.520 16.279 13.622     49.599 18.557 15.521     

 
 

Законом о јавним предузећима члан 23. ("Сл.гласник РС" бр. 15/2016) прописано је да председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу 
накнаду за рад у надзорном одбору. Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора су планирана и исплаћиваће се на основу Одлуке Владе о критеријумима и 
мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа («Сл. гл. РС», бр. 102/2016). Накнада за чланове Надзорног одбора у 
2018.години је планирана у укупном годишњем износу од 608.682,00 динара. 
На основу Одлуке Града Чачка у току године исплаћује се аконтација у висини од 60% накнаде за сваки месец најкасније до 10. у месецу за претходни месец. 
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6.6. Накнада за рад Комисије за ревизију ( Прилог 11) 

 
Накнаде Комисије за ревизију у нето износу                   

        у динарима 
Комисија за ревизију -                                                                                                                                                        

реализација претходна година 
Комисија за ревизију -                                                          

план текућа година 
Месец 

Укупан износ  
Накнада 

председника 
Накнада члана Број чланова Укупан износ  

Накнада 
председника 

Накнада члана Број чланова 

  1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3 

I                 

II                 

III                 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

VIII                 

IX                 

X                 

XI                 

XII                 

УКУПНО                 

ПРОСЕК                 

 
 
 
 
 
 
 
 



Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве «Градац» Чачак  

- 63 - 

 
 

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу 

                
у 

динарима 
Комисија за ревизију -                                                                                                                    

реализација претходна година 
Комисија за ревизију -                                                                                                                                                      

план текућа година 
Месец 

Укупан износ  
Накнада 

председника 
Накнада 

члана 
Број чланова 

Уплата у 
буџет 

Укупан износ  
Накнада 

председника 
Накнада 

члана 
Број чланова 

Уплата у 
буџет 

  1+(2*3) 1 2 3 4 1+(2*3) 1 2 3 4 

I                     

II                     

III                     

IV                     

V                     

VI                     

VII                     

VIII                     

IX                     

X                     

XI                     

XII                     

УКУПНО                     

ПРОСЕК                     

 
ЈП“ Градац“ Чачак нема формирану Комисију за ревизију. 
 
 
 
 
 



Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве «Градац» Чачак  

- 64 - 

 

7. Кредитна задуженост ( Прилог 12) 
 
 

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ                                                                            
                

Гаранција 
државе 

 План плаћања по 
кредиту за текућу 

годину                                                  
у динарима 

Кредитор 

Назив 
кредита / 
Пројекта 

Оригинал
на валута 

Да/Не 

Стање кредитне 
задужености у 
оригиналној 

валути 
на дан 

31.12.2017  
претходне 

године 

Стање кредитне 
задужености у 

динарима 
на дан 31.12.2018 
претходне године 

Година 
повлачења 

кредита 

Рок отплате 
без периода 

почека 

Период 
почека 
(Grace 
period) 

Датум 
прве 

отплате 

Каматна 
стопа 

Број 
отплата 
током 
једне 

године Укупно 
главница 

Укупно 
камата 

Стање 
кредитне 
задужено

сти у 
оригиналн
ој валути 

на дан 
31.12.20_  

текуће 
године 

Стање кредитне 
задужености у 

динарима 
на дан 31.12.20_  

текуће године 

Домаћи 
кредитор 

                              

   
................... 

                              

   
................... 

                              

   
................... 

                              

   
................... 

                              

   
................... 

                              

Страни 
кредитор 

                              

   
................... 

                              

Укупно 
кредитно 
задужење 
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ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ* 
               

Гаранција 
државе 

 План плаћања по 
кредиту за текућу 

годину                                                  
у динарима 

Кредитор 

Назив 
кредита / 
Пројекта 

Оригинална 
валута 

Да/Не 

Година 
повлачења 

кредита 

Рок 
отплате 

без 
периода 
почека 

Период 
почека 
(Grace 
period) 

Датум 
прве 

отплате 

Каматна 
стопа 

Број 
отплата 
током 
једне 

године 
Укупно 

главница 
Укупно 
камата 

Стање 
кредитне 

задужености у 
оригиналној 

валути 
на дан 

31.12.2018  
текуће године 

Стање 
кредитне 

задужености у 
динарима 

на дан 
31.12.2018  

текуће године 

Домаћи кредитор                           

   ...................                           

   ...................                           

   ...................                           

   ...................                           

   ...................                           

Страни кредитор                           

   ...................                           

   ...................                           

   ...................                           

 
ЈП“ Градац“ Чачак нема тренутно, а ни планирано кредитно задужење у 2018. години код домаћих и иностраних банака. 
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8. Планиране набавке 

 
Планирана средства за набавку добара, радова и услуга ( Прилог 13) 

 

редни 
број 

ПОЗИЦИЈА 
Реализација у 
2017. години 

План за 01.01-
31.03.2018. 

План за 01.01-
30.06.2018. 

План за 01.01-
30.09.2018. 

План за 01.01-
31.12.2018. 

  Добра      

1. Машине и опрема 1.982.840,00 325.00,00 650.000,00 975.000,00 1.300.000,00 
2. Компјутерски софтери 1.200.000,00 375.000,00 750.000,00 1.125.000,00 1.500.000,00 
3. Канцеларијски материјал 1.013.111,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 
4. Хтз опрема 29.000,00 7.500,00 15.000,00 22.500,00 30.000,00 
5. Стручна литература 490.000,00 125.000,00 250.000,00 375.000,00 500.000,00 
6. Бензин 860.000,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 
7. Средства за хигијену 135.000,00 35.000,00 70.000,00 105.000,00 140.000,00 
8. Електрична енергија 450.000,00 125.000,00 250.000,00 375.000,00 500.000,00 
9. Ситан инвентар 28.000,00 7.500,00 15.000,00 22.500,00 30.000,00 

10. Остали материјал 240.000,00 62.500,00 125.000,00 187.500,00 250.000,00 
  Услуге      

11. Грејање 1.100.000,00 275.000,00 550.000,00 825.000,00 1.100.000,00 
12. Трошкови ПТТ услуга 2.430.000,00 585.000,00 1.170.000,00 1.755.000,00 2.340.000,00 
13. Производне услуге 200.000,00 75.030,00 150.061,00 225.090,00 300.122,00 
14. Услуге ревизије 350.000,00 87.500,00 175.000,00 262.500,00 350.000,00 
15. Адвокатске услуге 1.404.904,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 
16. Услуге лиценцирања софтвера 938.647,000 225.000,00 450.000,00 675.000,00 900.000,00 
17. Услуге одржавања 300.000,00 162.500,00 325.000,00 487.500,00 650.000,00 
18. Услуге осигурања 180.605,00 80.000,00 160.000,00 240.000,00 320.000,00 
19. Услуге фотокопирања 170.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 

  Радови      
20. Текуће поправке 260.261.790,00 3.875.000,00 7.750.000,00 11.625.000,00 15.500.000,00 
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План набавки аутомобила  

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2017. ГОДИНИ 
 

 
Рб. 

Планирана набавка 
возила 
(тип возила, 
карактеристике) 

Реализација 
планиране 

набавке 

Вредност 
реализоване 

набавке у 
динарима 

Разлози 
неспровођења 

набавке 

ПУТНИЧКА ВОЗИЛА 

1 
Теренско возило – 
Dacia, Duster 
Ambiance 1.6 16v 

Да 
1.482.840,00 

динара са ПДВ-
ом 

 

ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА 

УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ 
1.482.840,00 
динара ( са 
ПДВ-ом) 

 
 
ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

Рб. Планирана набавка возила 
(тип возила,карактеристике) 

Процењена вредност набавке у динарима 

ПУТНИЧКА ВОЗИЛА 
1 Путничко возило                                500.000,00 динара ( са ПДВ-ом) 

ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА 
1   

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ                                                                    500.000,00 динара ( са ПДВ-ом) 

 
У 2018. години планирано је отуђење 2 путничка возила која нису у возном стању ( Yugo и  Lada Niva) , 
па је стога потребна набавка једног путничког возила за обављање послова на терену. 

 
 

9. План инвестиција ( Прилог 14) 
 

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА                                           

           
у 000 

динара 

Прио
ритет 

Назив 
капитално
г пројекта 

Година 
почетка 

финансир
ања 

пројекта 

Година 
завршетка 
финансира
ња пројекта 

Укупна 
вредност 
пројекта 

Реализова
но 

закључно 
са 

31.12.2017 
претходне 

године 

Структура 
финансирања 

Износ 
према 
 извору 

финансира
ња 

2017 
план                      

(текућа 
година) 

2018 
план                              

(текућа 
+1 

година) 

2019 
план                            

(текућа 
+2 

године) 

Након 
2018                        
(+3 

године) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

        Сопствена средства           

        
Позајмљена 
средства 

          

        
Средства Буџета  
(по контима) 

          
1   

        Остало           

        Сопствена средства           

        
Позајмљена 
средства 

          

        
Средства Буџета  
(по контима) 

          
2   

        Остало           
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10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене ( Прилог 15) 

 
 

 
Р. бр. 

Позиција 
План у 2017. 

годину  

Реализација 
у 2017. 
години 

План 01.01-
31.03.2018. 

План 01.01-
30.06.2018. 

План 01.01-
30.09.2018. 

План 01.01-
31.12.2018. 

1. Спонзорство             

2. Донације            

3. Хуманитарне активности             

4. Спортске активности             

5. Репрезентација 250.000 240.000 60.000 120.000 180.000 250.000 

6. Реклама и пропаганда 200.000 200.000 100.000 140.000 150.000 200.000 

7. Остало             

 
Средства за посебне намене за 2018. годину планирана су 250.000,00 динара за репрезентацију и 

200.000,00 динара за рекламу и пропаганду и иста су у односу на планирана средства у 2017.години, 
сагласно члану 60 Закона о јавним предузећима и на основу предлога Министарства привреде Влада 
Репубилке Србије је донела Закључак 05 Број:023-10241/2017 од 26. октобра 2017.године којим је усвојен 
текст Смерница за израду годишњих Програма пословања за 2018.годину. Планирана средства за 
рекламу и пропаганду предвиђена су за огласе новогодишњих, божићних и ускршњих празника за 2018. 
годину. 

 

11. Закључак 
 

   Предузеће ЈП“ Градац“ Чачак ће у наредном периоду обављати своју делатност успешно са 
циљем да оствари позитиван пословни резултат као и да обезбеди ликвидност предузећа и измирење 
свих обавеза према добављачима и запосленима у законском року. 
   Како би предузеће остварило што позитивније пословање вршиће се рационализација свих 
трошкова у наредном периоду. 
 
Реализацију Програма пословања за 2018. годину обезбедиће: 
 
1. Надзорни одбор у саставу: 
    - Дејан Рашић, председник; 
    - Тијана Тојага, члан; 
    - Денис Ћојбашић, члан; 
 
2. Руководећи тим: 
    - Драган Вукајловић, директор; 
    - Раде Рајић, руководилац економско правног сектора; 
    - Милош Чекановић, руководилац урбанистичко-техничког сектора и 
 
3. Запослени 
 
 

 
             ЈП“ Градац “ Чачак                                                                     Надзорни одбор, председник 
______________________________                                                 ______________________________ 

Директор Драган Вукајловић, дипл.инж.грађ.                                     Дејан Рашић, дипл.инг.архитектуре 
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На основу члана 22. Закона о Јавним предузећима (''Сл.гласник РС'' број 15/2016), члана 
32. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за урбанистичко и просторно  
планирање, грађевинско земљиште и путеве «Градац» Чачак (''Службени лист града Чачка'' број 
22/2016)  члана 33. Статута Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, 
грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак (''Службени лист града Чачка'' број 8/2017), 
Надзорни одбор ЈП ''Градац'' Чачак на седници одржаној дана   11.12.2017. године донео је 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ 
ПУИТЕВА  И УЛУЦА ЗА  2018. ГОДИНУ 
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  ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУИТЕВА  И УЛУЦА 2018 год. 

АКТИВНОСТИ О П И С 
  

ПЛАНИРАНО 
У 2017. 

ПРЕДЛОГ 
ПЛАНА У 
2018 год. 

Резервација 
за 2019 

Први 
квартал 

други 
квартал 

трећи 
квартал 

четврти 
квартал 

ПРЕДЛОГ 
ПЛАНА У 
2019 год. 

ПРЕДЛОГ 
ПЛАНА У 
2020 год. 

   П О С Л О В И   П О   П Р О Г Р А М У       

Набавка добара за јавне површине 

1. Набавка мобилијара 
Набавка дечјих играчака у 
парковима, корпи за отпатке, 
клупа, огласних паноа и сл. 

2.000.000,00 2.000.000,00           2.100.000,00 2.300.000,00 

2. Набавка уличних табли 
Набавка и постављање 
стандардних табли са 
називима улица. 

200.000,00 200.000,00               

3. 
Одржавање водотока 
другог и нижег реда 

Чишћење  и  одржавање 
корита водотока који нису у 
надлежности републике.  

10.000.000,00 15.000.000,00           15.000.000,00 17.000.000,00 

4. 
Набавка и уградња пумпи 
за препумпавање кишне 
канализације 

На месту препумпавања 
кишне канализације у 
Атеници заменити постојеће 
пумпе новим одговарајућим 

                 

5. 

Радови на чишћењу 
колектора атмосферске 
канализације различитих 
пресека 

Извођење радова на 
чишћењу инсталација 
атмосферске 
канализације,механичким 
средтвима 

4.000.000,00 3.000.000,00           3.000.000,00 2.000.000,00 

Одржавање саобраћајне сигнализације 

1 

Радови на одржавању 
вертикалне саобраћајне 
сигнализације у градуна 
основу резервисаних 
средстава из Програма 
2017.године.   

Праћење, евидентирање, 
пројектовање, набавка, 
замена - постављање. Унос 
и измене података у 
катастру саобраћајне 
сигнализације. 

350.000,00 350.000,00           500.000,00 500.000,00 

2 

Радови на одржавању 
вертикалне саобраћајне 
сигнализацијена градском 
подручју   

Праћење, евидентирање, 
пројектовање, набавка, 
замена - постављање. Унос 
и измене података у 
катастру саобраћајне 
сигнализације. 

2.150.000,00 2.000.000,00 500.000,00         2.000.000,00 2.000.000,00 
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3 

Радови на одржавању 
вертикалне саобраћајне 
сигнализације на путевима 
на основу резервисаних 
средстава из Програма 
2017.године.   

Праћење, евидентирање, 
пројектовање, набавка, 
замена - постављање. Унос 
и измене података у 
катастру саобраћајне 
сигнализације. 

350.000,00 350.000,00           500.000,00 50.000,00 

4 

Радови на одржавању 
вертикалне саобраћајне 
сигнализације на путевима 
ван града  

Праћење, евидентирање, 
пројектовање, набавка, 
замена - постављање. Унос 
и измене података у 
катастру саобраћајне 
сигнализације. 

2.150.000,00 2.500.000,00 500.000,00         2.000.000,00 2.000.000,00 

5 

Радови на унапређењу 
безбедности саобраћаја / 
саобраћајна опрема и 
сигнализација/ 

На местима повећане 
опасности одвијања 
саобраћаја ( зоне школа, 
обданишта  и друга места) 
одређеним мерама и 
радовима повећати 
безбедност места-
саобраћајнице. 

12.500.000,00 7.000.000,00               

5a 
Радови на унапређењу 
безбедности саобраћаја / 
грађевински радови / 

На местима повећане 
опасности одвијања 
саобраћаја ( зоне школа, 
обданишта  и друга места 
кретања пешака ) 
одређеним  грађевинским 
радовима повећати 
безбедност . 

  5.000.000,00               

6 
Радови на одржавању 
хоризонталне саобраћајне 
сигнализације  

Одржавање-обнављање 
постојеће и наношење нове 
хоризонталне сигнализације 
на територији  града.  

3.000.000,00 5.000.000,00           5.000.000,00 5.000.000,00 

7 

Одржавање светлосне 
сигнализације са набавком 
и уградњом делова на 
основу резерв. средстава 
из Програма 2017.године 

Рад на одржавању 
семафорских уређаја са 
набавком делова. 

  500.000,00 200.000,00         200.000,00 200.000,00 

8 
Одржавање светлосне 
сигнализације са набавком 
и уградњом делова 

Рад на одржавању 
семафорских уређаја са 
набавком делова. 
 
 

1.000.000,00 1.000.000,00           1.000.000,00 1.000.000,00 
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Одржавање улица и путева 

1 

Радови на одржавању 
улица и јавних површина у 
граду на основу 
резервисаних средстава из 
Програма 2017.год. 

Све поправке на 
коловозима, тротоарима, 
објектима у склопу улица и 
на јавним површинама. 
Замена, појачање или 
постављање новог застора 
на тротоарима, коловозима 
и другим елементима 
уличног профила. Остали 
радови на постојећим јавним 
површинама. 

4.000.000,00 2.000.000,00           2.000.000,00 2.000.000,00 

2 
Радови на одржавању , 
асфалтирању улица и 
јавних површина у граду 

Све поправке на 
коловозима, тротоарима, 
објектима у склопу улица и 
на јавним површинама. 
Замена, појачање или 
постављање новог застора 
на тротоарима, коловозима 
и другим елементима 
уличног профила. Остали 
радови на постојећим јавним 
површинама. 

56.000.000,00 74.000.000,00 2.000.000,00         85.000.000,00 85.000.000,00 

3. 

Изградња моста на 
Лозничкој реци са 
приступним 
саобраћајницама . 

Извођење радова на 
изградњи моста на Лозничкој 
реци , локација "Гвожђар" 
Чачак 1/2 са приступним 
саобраћајницама. 

                0,00 

4. 
Радови на редовном 
одржавању градских 
саобраћајница . 

Ова позиција подразумава 
Све поправке коловоза , 
тротоара , објеката у склопу 
улице и на јавним 
површинама.Крпљење 
ударних рупа , замена и 
поправка путних објеката и 
елемената /пута , улица и 
јавних површина 

  20.000.000,00           22.000.000,00 23.000.000,00 

5. 
Радови на редовном 
одржавању јавних 
површина у граду. 

Поправка постојеће завршне 
обраде дела јавне површине 
плато испред Гимназије . 

  25.000.000,00               
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6. Фрезовани асфалт 
Накнада трошкова (ПДВ-а) 
за преузети материјал од ЈП 
"Путеви Србија". 

500.000,00             500.000,00 500.000,00 

Све поправке на коловозима 
и објектима у склопу пута. 

7. 

Радови на одржавању 
путева на основу 
резервисаних средстава из 
Програма 2017.год. 

Замена, појачање или 
постављање новог застора 
на коловозима и другим 
елементима путног 
профила. Остали радови на 
постојећим јавним путевима 
из надлежности предузећа. 

3.000.000,00                 

Све поправке на коловозима 
и објектима у склопу пута. 

8. 

Одржавање општинских и 
некатегорисаних путева са 
асфалтним коловозним 
застором 

Крпљење ударних рупа 
,замена, појачање или 
постављање новог застора 
на коловозима и другим 
елементима путног 
профила. Остали радови на 
постојећим јавним путевима 
из надлежности предузећа. 

27.000.000,00 30.000.000,00           30.000.000,00 30.000.000,00 

9. 

Одржавање општинских и 
некатегорисаних путева на 
којима је коловоз у тампон 
у /ризла ,шљунљк  и сл./на 
основу резервисаних 
средс.из Програма 2017.г. 

Извођење радова на 
поправци  путева на сеоском 
подручју , по месним 
заједницама . 

  3.000.000,00           4.000.000,00 5.000.000,00 

10. 

Одржавање општинских и 
некатегорисаних путева на 
којима није завршна 
обрада у асфалтном 
застору, већ је коловоз у 
тампону/ризла,шљунљк и 
сл./ 

Све поправке на коловозима 
и објектима у склопу 
пута.Замена, појачање или 
постављање новог 
шљунчаног застора на 
коловозима и другим 
елементима путног 
профила, профилисање 
путних канала ,и поправка 
путног појаса  Остали 
радови на постојећим јавним 
путевима из надлежности 
предузећа. 

17.000.000,00 25.000.000,00 3.000.000,00         22.000.000,00 25.000.000,00 
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11. 
Појачана поправка 
општинских и 
некатегорисаних путева . 

Замена, појачање или 
постављање новог 
асфалтног застора на 
коловозима и другим 
елементима путног 
профила. Остали радови на 
постојећим јавним путевима 
из надлежности предузећа. 

23.000.000,00 55.000.000,00           55.000.000,00 60.000.000,00 

12. 
Набавка и монтажа опреме 
за регулисање саобраћаја / 
телескопски стубићи/ 

Ова позиција подразумева : 
радова на набавци и 
постављању хидрауличких 
телескопских стубића за 
спречавање пролазак 
аутомобила , заустављање 
саобраћаја . 

4.000.000,00                 

13. Изградња улице бр"10"  

Извођење радова на 
изградњи улице Бр "10" на 
потезу од "Медицине рада 
до Парка " 

                 

14. 
Одржавање пружних 
прелаза / Преузима Град/ 

Према уговору са ЈП 
"Железнице Србије", ЈП 
"Градац" сноси део 
трошкова. 

2.700.000,00 3.500.000,00           4.000.000,00 4.500.000,00 

УКУПНО ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПУТЕВА 
И УЛИЦА: 

  286.400.000,00 6.200.000,00         260.800.000,00 272.050.000,00 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                      Надзорни одбор, председник 
                                                                                                                                                                                  ______________________________ 

                                                                                                                                                                                   Дејан Рашић, дипл.инг.архитектуре 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА  
ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА ЗА 2018. 

 
 

 На основу општих аката Програм ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА ЗА  
2018. годину усваја Надзорни одбор ЈП ''Градац'' Чачак, сагласност даје Скупштина града Чачка. 
 
           Програм изградње и одржавања јавних путева и улица обухвата одржавање и изградњу улица, 
путева и јавних површина на територији коју покрива град Чачак. У 2018. години одржавањем су   
обухваћени сви сегменти. Почевши од саставних и пратећих елемената саобраћајница  (саобраћајне 
сигнализације и др )  до одржавања саобраћајница и јавних површина као грађевинских објеката са свим 
свијим елементима (коловоз, труп, путни канали, пропусти, мостови ...) 
 Преко вођења надзора над одржавањима која спадају у комуналне активности (као што су прање и 
чишћење) ; одржавање сливника ( одржавање зелених површина у Чачку , Мрчајевцима и О.Бањи) и сл...     
 Програм садржи следећа поглавља: Активности које ће се програмом финасирати (табеларни 
приказ) и образложење програма. 
У тебеларном приказу поглавље „набавка добара за јавне површине“  
Позиција 1. Набавка мобилијара – Планира се допуна постојећих мобилијара / клупа;канти за одпатке ; 
жардињера и сл/ на јавним површинама у градау. 
 Позиција  2.   Набавка уличних табли – Планира се допуна недостајућих и замена старих табли са натписом 
улица у граду . 
Позиција 3.     Одржавање водотока другог реда  - Планира се регулисање водотока у надлежности града , 
прочишћавањем и оспособљавањем за несметано одвођење вода са подручја угроженим при великим 
падавинама , а све на основу  студије „Процене угрожености од елементарних непогода“ и увида на терену 
Позиција 4.     Набавка пумпе за кишну канализацију -  Планира се набавка нове пумпе већег капацитета на 
препумпној станици понвожњак код Исхране  
Позиција 5.        Чишћење колектора кишне канализације  -  Планира се чишћење колектора који су слабо 
проходни а према процени направљеној на терену  при прању града.  
У тебеларном приказу поглавље „Одржавање саобраћајне сигнализације“  
Позиције 1.  и 3 . Радови на одржавању вертикалне сигнализације – Планирана средства два пута по 
350.000,00 дин су резервација из 2017_ е године која ће да се потроше у почетку године док се спроведе 
поступак јавне набавке. 
Позиције 2.и 4.   Радови на одржавању вертикалне сигнализације у граду и ван града – Планира се набавка 
нових  према решењима Одељења за угбанизам , уоченим дедостајућим на терену и , замана старих 
оштећених знакова ; допунских табли ; путоказних табли ;  огледала и сл. – 
Позиција 5.и 5а.     Радови на унапређењу безбедности саобраћаја - Планира се извођење радова на изради 
ограда , баријера , поправки пешачких зона око школа и сл  . У износу које определи Савет за безбедност. 
Позиције 6.   Радови на одржавању хоризонталне саобраћајне  сигнализације – Планирано је да се у току 
године изврши фарбање уздужних линија ; зауставних и испрекиданих ; стрелица ; пешачких прелаза и 
аутобуских стајалишта града , приградског  и сеоског подручја  
Позиције 7. и 8.   Одржавање светлосна сигнализације са набавком делова – Планирају се радови на 
одржавању семафорских уређаја , да буду стално у функцији , редовним обиласцима и набавком и 
уградњом резервних релова при настанку квара – Планирана средства у поз 7./ резервисана из 2017 .  
500.000,00 дин.  
У тебеларном приказу поглавље „одржавање улица и путева“ 
Позиције 1./ и 2./  Радови на одржавању и асфалтирању улица и јавних површина. – Планирано је да се 
изврши поправка /асфалтирање:  
Планирана средства за ове радове су Резервисана из 2017. 2.000.000,00 дин  
Позиција  3.    Извођење радова на изградњи моста на Лозничкој реци и приступних саобраћајница једне 
половине профила.  
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Позиција 4.  Радови на редовном одржавању градских саобраћајница – Планира се поправка оштећења на 
градским саобраћајницама , тротоарима и јавним површинама у граду/ сва оштећења која настану на јавним 
површинама. 
 Позиција 5.   Радови на редовном одржавању јавних површина у граду – Планира се поправка постојеће 
завршне обраде дела јавне површине између Градског шеталишта и нове библиотеке  - 
Позиција 6.      Набавка фрезованог / рециклираног/ асфалта при реконструкцији државних путева –  
Позиција 7.     Радови на поправци путева на основу резервације средстава из 2017 год – Планиран износ 
средстава од 3.000.000,00 дин 
Позиција 8.     Одржавање општинских и некатегорисаних путева са асфалтним коловозним застором – 
Планирано је крпљење оштећења и ударних рупа на сеоским путевима и поправкама елемената пута на 
подручју територије општине  
Позиције 9.и 10. Одржавање општинских и некатегорисаних путева на којима је коловоз у тампон у /ризла 
,шљунљк  и сл./ - Планирана је поправка  макадамских путева ,путних канала , банкина и сл на територији 
општине 3.000.000,00дин резервисаних из 2017 год. 
Позиција 11.    Појачана поправка општинских и некатегорисаних  путева    
Позиција 12.подразумева : радова на набавци и постављању хидрауличких телескопских стубића за 
спречавање пролазак аутомобила , заустављање саобраћаја . 
Позиција 13.  Извођење радова на изградњи улице Бр "10" на потезу од "Медицине рада до Парка "                  
Позиција 14. Према уговору са ЈП "Железнице Србије", ЈП "Градац" сноси део трошкова. 
 
 
  

  
 
 
 

Д И Р Е К Т О Р   ЈП ''ГРАДАЦ'' Чачак 
Драган Вукајловић дипл.инж.грађ 

 
------------------------------------------------------- 
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На основу члана 22. Закона о Јавним предузећима (''Сл.гласник РС'' број 15/2016), члана 
32. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за урбанистичко и просторно  
планирање, грађевинско земљиште и путеве «Градац» Чачак (''Службени лист града Чачка'' број 
22/2016)  члана 33. Статута Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, 
грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак (''Службени лист града Чачка'' број 8/2017), 
Надзорни одбор ЈП ''Градац'' Чачак на седници одржаној дана   11.12.2017. године донео је 

 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОГРАМА ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЗА  2018 ГОДИНУ 
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  ПРОГРАМА ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЗА  2018 год. 

АКТИВНОСТИ О П И С 
  

ПЛАНИРАНО 
У 2017. 

ПРЕДЛОГ 
ПЛАНА У 
2018 год. 

Резервациј 
за 2019 

први 
квартал 

други 
квартал 

трећи 
квартал 

четврти 
квартал 

ПРЕДЛОГ 
ПЛАНА У 
2019 год. 

ПРЕДЛОГ 
ПЛАНА У 
2020 год. 

   П О С Л О В И   П О   П Р О Г Р А М У       

1 
Зимско одржавање путевана 
основу резервисаних средстава из 
Програма 2017.год. 

Чишћење снега и остали третмани 
(посипање соли и мешавине соли и 
агрегата и остале активности према 
Програму зимског одржавања путева из 
надлежности предузећа, /а које ЈКП 
"Моравац" својим капацитетима не може да 
одржава / 

8.000.000,00 5.000.000,00           5.000.000,00 5.000.000,00 

2 
Зимско одржавање путева за 
сезону 2018 и2019 год. 

Чишћење снега и остали третмани 
(посипање соли и мешавине соли и 
агрегата и остале активности према 
Програму зимског одржавања путева из 
надлежности предузећа /, а које ЈКП 
"Моравац" својим капацитетима не може да 
одржава / 

20.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00         20.000.000,00 20.000.000,00 

3 Зимск одржавање "КОМУНАЛАЦ"   13.000.000,00 14.500.000,00           14.500.000,00 14.500.000,00 

4 Зимско одржавање МОРАВАЦ   9.000.000,00 14.000.000,00           14.000.000,00 14.000.000,00 

5 
Зимско одржавање ГРАДСКО 
ЗЕЛЕНИЛО 

  1.000.000,00 1.000.000,00           1.000.000,00 1.000.000,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА   54.500.000,00 5.000.000,00         54.500.000,00 54.500.000,00 

УКУПНО ПРОГРАМ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА   5.000.000,00               

            
 

 
 

                                                                                                                                                                                      Надзорни одбор, председник 
                                                                                                                                                                                  ______________________________ 

                                                                                                                                                                                   Дејан Рашић, дипл.инг.архитектуре 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 2018. 
 
 
 

На основу општих аката Програм  ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЗА  2018. годину усваја Надзорни одбор ЈП 
''Градац'' Чачак, сагласност даје Скупштина града Чачка. 
 
Програм  ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА  обухвата одржавање градских саобраћајница , јавних површина , 
локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду . У 2018. години  су   обухваћени радови на 
чишћењу снега;посипању абразивима /Со и сл.) .     
 

   
 Програм садржи : Aктивности које ће се програмом финасирати (табеларни приказ) и образложење 

програма.  
 
 

Позиција  1.   Чишћење снега и остали третмани (посипање соли и мешавине соли и агрегата и остале 
активности према Програму зимског одржавања путева из надлежности предузећа на основу резервација из 
2018 год – Планирана средства у износу од 5.000.000,00 дин  . 
Позиција 2.       Чишћење снега и остали третмани (посипање соли и мешавине соли и агрегата и остале 
активности према Програму зимског одржавања путева из надлежности предузећа  –Позиција 3.     
Чишћење снега и остали третмани (посипање соли и остале  активности према Програму зимског 
одржавања путева из надлежности предузећа  које изводи ЈКП Комуналац –Пoзиција 4.         Чишћење снега 
и остали третмани (посипање соли и мешавине соли и агрегата и остале активности према Програму 
зимског одржавања путева из надлежности предузећа  које изводи ЈКП „Моравац 
Позиција 5.   Чишћење снега и остали третмани (посипање соли  и остале активности према Програму 
зимског одржавања  из надлежности предузећа  које изводи ЈКП Градско зеленило –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д И Р Е К Т О Р   ЈП ''ГРАДАЦ'' Чачак 
Драган Вукајловић дипл.инж.грађ 

 
                                                   ____________________________________ 
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На основу члана 22. Закона о Јавним предузећима (''Сл.гласник РС'' број 15/2016), члана 
32. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за урбанистичко и просторно  
планирање, грађевинско земљиште и путеве «Градац» Чачак (''Службени лист града Чачка'' број 
22/2016)  члана 33. Статута Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, 
грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак (''Службени лист града Чачка'' број 8/2017), 
Надзорни одбор ЈП ''Градац'' Чачак на седници одржаној дана   11.12.2017. године донео је 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОГРАМА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ЗА  2018 ГОДИНУ 
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ПРОГРАМА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ЗА  2018 год. 

АКТИВНОСТИ О П И С 
ПЛАНИРАНО 

У 2017. 

ПРЕДЛОГ 
ПЛАНА У 
2018 год. 

Резервациј 
за 2019 

први 
квартал 

други 
квартал 

трећи 
квартал 

четврти 
квартал 

ПРЕДЛОГ 
ПЛАНА У 
2019 год. 

ПРЕДЛОГ 
ПЛАНА У 
2020 год. 

П О С Л О В И   П О   П Р О Г Р А М У 
Одржавање јавне расвете 

1 

Рад на пословима одржавања 
јавне расвете - СЕВЕР на 

основу резервисаних средстава 
из Програма 2017.године 

Поправка кварова са набавком и 
заменом делова и други послови 

на систему. 
1.000.000,00 1.000.000,00      1.000.000,00 1.000.000,00 

2 

Рад на пословима одржавања 
јавне расвете - ЈУГ на основу 

резервисаних средстава из 
Програма 2017.године 

Поправка кварова са набавком и 
заменом делова и други послови 

на систему. 
1.000.000,00 1.000.000,00      1.000.000,00 1.000.000,00 

3 
Рад на пословима  одржавања 
; реконструкције и проширења 

јавне расвете - СЕВЕР 

Поправка кварова са набавком и 
заменом делова и други послови 

на систему. 
4.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00     5.000.000,00 5.000.000,00 

4 
Рад на пословима одржавања; 
реконструкције и проширења  

јавне расвете - ЈУГ 

Поправка кварова са набавком и 
заменом делова и други послови 

на систему. 
4.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00     5.000.000,00 5.000.000,00 

4а 
Рад на пословима  одржавања 

декоративне расвете 

Набавка и уградња 
новогодишње декоративне 

расвете и потребних елемената 
 3.000.000,00      3.000.000,00 3.000.000,00 

УКУПНО ПРОГРАМ  ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА  15.000.000,00 2.000.000,00     15.000.000,00 15.000.000,00 

УКУПНО ПРОГРАМ  ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА  2.000.000,00        

            
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                      Надзорни одбор, председник 
                                                                                                                                                                                  ______________________________ 

                                                                                                                                                                                    Дејан Рашић, дипл.инг.архитектуре 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ЗА 2018. 
 
 
 
 

На основу општих аката Програм  ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ЗА  2018. годину усваја Надзорни 
одбор ЈП ''Градац'' Чачак, сагласност даје Скупштина града Чачка. 
 
Програм ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА  обухвата Одржавање јавне расвете  на територији општине . У 2018. 
години одржавањем су   обухваћени радови на поправци система јавног осветљења и замене елемената / 
сијалица ; пригушница ; светиљки ;лира и сл/ . праћење вођења надзора и предлози за боље 
функционисање јавног осветљења и предлози за декоративно осветљење. у граду и ван градског 
подручја.     

 
   
 Програм садржи : Aктивности које ће се програмом финасирати (табеларни приказ) и образложење 

програма.  
 
 

Позиције  1.и 2.    Поправка кварова са набавком и заменом делова и други послови на систему јавне 
расвете на основу резервација из 2018 год – Планирана средства у износу од 1.000.000,00 дин на северу. 
Позиције  3.и 4.   Поправка кварова са набавком и заменом делова и други послови на систему јавне 
расвете   
Позиција  5.   Набавка и уградња новогодишње декоративне расвете и потребних елемената -   
 

 
 

 
 
 

Д И Р Е К Т О Р   ЈП ''ГРАДАЦ'' Чачак 
Драган Вукајловић дипл.инж.грађ 

 
____________________________________ 
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       06-1 /2017-II 
 
 

 
 
На основу члана 35 Статута Јавног предузећа за урбанистичко и просторно 
планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак, Надзорни Одбор ЈП 
„Градац“ је, на седници одржаној 11.12.2017.год.утврдио 

 
 
 
 

 
 

 

Н   А   Ц   Р   Т 
 
 
 

 

 
ПРОГРАМ  Уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину 

 
 
 
 
Доставити: градском већу, евиденцији одлука и архиви. 
 
 

 
 
 
 
 

Надзорни одбор 
       ЈП ''ГРАДАЦ'' Чачак 

      Председник 
                                    Дејан Рашић,дипл.инг.архитектуре                                                                                           
 
                         _____________________________________ 
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ПРОГРАМA УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2018.ГОДИНУ 

АКТИВНОСТИ Вредност плана 
  

ПЛАНИРАНО 
У 2017 

ПРЕДЛОГ 
ПЛАНА 2018  

Резервација 
за  2019 у 

први 
квартал 

други 
квартал 

трећи 
квартал 

четврти 
квартал 

ПРЕДЛОГ 
ПЛАНА 2019  

ПРЕДЛОГ 
ПЛАНА 2020  

А)   ИЗРАДА ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА 

1. 

Израда ПГР за делове 
насељених места   
Мршинци и Слатина - 
секундарни центар П=137 
ha 

9.117.720,00 8.205.948,00 1.367.658,00               

Измена и допуна ПГР 
"Центар" 

        
2. 

П = 901ha 
24.020.660,00 12.010.330,00 3.603.099,00   

        
    

3. 
ПДР "Спортски центар"                             
П =230 ha 

7.967.520,00 3.983.760,00 3.983.760,00               

4. 
План детаљне 
регулације "Прелићи"  
П=46 ha                

3.488.480,00 2.267.512,00 523.272,00               

5. 
План детаљне 
регулације "Лозница"  
П=15 ha                

2.086.680,00 1.588.092,00 1.460.676,00               

ПДР "Лугови"         
6. 

П = 19 ha 
2.411.568,00 1.709.611,00 1.688.097,00   

        
    

7. 
ПДР "Парменац- Бељина 
зона санитарне заштите" 
П = 45ha 

3.807.980,00 2.513.185,00 2.513.185,00               

8. 
ПДР "Кулиновачко 
поље"               П=50ha 

4.242.200,00 3.213.870,00 3.213.870,00               

Измена и допуна ПГР 
"Љубић -Коњевићи" 

        
9. 

П = 960ha 

24.569.856,00   20.884.377,00 3.685.479,00 

        

3.685.479,00   

Измена и допуна ПГР 
"Трбушани - Љубић" 

        
10. 

П = 421ha 

12.929.887,00   10.990.404,00 1.939.483,00 

        

1.939.483,00   

11. 
План детаљне 
регулације "Бељина"  
П=19 ha                

2.394.091,00   2.394.091,00               
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12. 
План детаљне 
регулације  „Касарна 
Танаско Рајић“   П=28ха               

3.067.680,00   460.152,00 2.607.528,00         2.607.528,00   

13. 
Измена и допуна ПГР 
"Атеница -Кулиновци" П 
= 652ha  

16.689.160,00               14.189.786,00 2.503.374,00 

14. 
Измена и допуна ПГР 
»Парменац – Јездина - 
Лозница« П = 642ha 

16.431.091,00               13.966.427,00 2.464.663,00 

15. 
План детаљне 
регулације "Љубић 1"  
П=25 ha                

2.910.444,00               2.910.444,00   

16. 
ПДР за насељено место 
Пријевор део уз реку З. 
Мораву   П= 72 ха 

5.179.560,00               2.589.780,00 2.589.780,00 

18. 

Генерални урбанистички 
план града Чачка 
(припремни радови - 
израда студија, анализа, 
елабората и др.)  

    2.500.000,00               

17. 

Просторни план града 
Чачка         (припремни 
радови - израда студија, 
анализа, елабората и 
др.)  

                2.500.000,00   

Укупно А 141.314.577,00 35.492.308,00 55.582.641,00 8.232.490,00         41.888.927,00 7.557.817,00 

Б) ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

18. 
Израда Пројеката 
парцелације и 
препарцелације  

1.177.000,00 500.000,00 500.000,00           1.000.000,00 1.000.000,00 

19. 

Остали геодетски радови 
(прибављање података 
из РГЗ, пријава радова, 
реализација и 
провођење и др.) 

    700.000,00               

20. 
Израда услова са 
аспекта инфраструктуре 
ЈП "Градац" 
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21 

Израда Стратегије 
процене утицаја на 
животну средину за 
потребе израде планске 
документације .  

    500.000,00           500.000,00 500.000,00 

22 

Израда планске 
документације из 
области термотехничких 
инсталација 

     1.500.000,00               

Укупно Б   500.000,00 1.700.000,00           1.500.000,00 1.500.000,00 

Све укупно  А+Б 73.068.120,00 500.000,00 57.282.641,00           43.388.927,00 9.057.817,00 

  

 Ц).Изградња и пројектовање нових објеката 

1. 
Уређење аутобуских 
стајалишта  

Према усвојеном 
програму,на 
стајалиштима линија 
аутобуских стајалишта 
превоза, поставиће се 
настрешице са потребним 
садржајима за путнике 
који користе јавни превоз. 

4.000.000,00 4.000.000,00           4.000.000,00 4.000.000,00 

2. 
Израда пројектне 
документације за улицу 
"Синђелићеву" 

Израда пројекта за улицу" 
Синђелићеву" и пројеката 
уличне инфраструктуре 
(кишна канализација и 
расвета) 

                  

3. 
Израда пројеката 
саобраћајне 
сигнализације 

Израда пројеката 
саобраћајне 
сигнализације и опреме 
(вертикалне, 
хоризонталне, светлосне 
сигнализације, 
проширење катастра 
сигнализације.). 

                  

4. 
Техничка контрола и 
технички прегледи 
пројеката 

Израда контроле 
пројектне документације 
за израђене пројекте и 
технички прегледи истих 
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5. 
Израда пројектне 
документације за улицe  
на територији града  

Израда пројекта за улицу 
бр."10" и пројеката уличне 
инфраструктуре (кишна 
канализација и расвета) 

  2.500.000,00           2.500.000,00 2.500.000,00 

  Укупно Ц)   9.000.000,00 6.500.000,00           6.500.000,00 6.500.000,00 

Д )Решавање имовинско - правних односа                   

1. 
Исплата накнаде за 
решавање имовинско-
правних односа 

Раније стечене обавезе, 
накнада за ул."10" за 
ул.Синђелићева и др. 

20.000.000,00                 

2. 
Радови на рушењу 
извлашћених објеката   

  1.000.000,00 1.000.000,00           2.000.000,00 2.000.000,00 

  Укупно Д)   21.000.000,00 1.000.000,00           2.000.000,00 2.000.000,00 

УКУПНО ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА: 

  9.200.000,00           10.000.000,00 10.000.000,00 

 
 
 
 
 

 
Програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Чачка'' . 

 
        
 
           СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
             Бр. ___-___/____-___ 
               ____. _________ 2017. године                                                                                                                                                          Председник 

                                                                                                                                                                  Скупштине града Чачка 
                                                                                                                                                      ИГОР ТРИФУНОВИЋ  

                                                                                                                                                        _________________________         
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ЦЕНОВНИК ЈП "ГРАДАЦ" ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ 

I Радови на одржавању улица и јавних површина уграду 

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

Р.Б. Опис позиције радова ЈМ Кол = Цена /ЈМ 

  

Машински ископ земље III категорије у широком откопу са 
утоваром и oдвозом ископаног материјала на депонију  
извођача радова , (80% машински и 20% ручно). 

  

      
1.1. Обрачун по m3. m³ 1 = 621,00 

         

  

Ручни ископ земље III категорије, са утоваром и одвозом 
ископаног материјала на депонију извођача радова. 

  

      

1.2. 
Обрачун по m3. m³ 1 = 2.034,00 

            

  

Планирање постељице ручним путем са потребном 
тачношћу, и ваљањем до потребне збијености на коловозу и 
тротоару. 

  

      

1.3. Обрачун по m2. m² 1 = 120,00 

            

  

Прочишћавање и обликовање канала машинским путем са 
профилном кашиком.  
Обрачун по m³ ископаног материјала у збијеном стању.  
Ископани материјал утоварити у возило и транспортовати на 
депонију коју обезбеди извођач радова: 

  

      

1.4. Обрачун по m3. m³ 1 = 700,00 

  Радови на одржавању улица и јавних површина уграду   

2. ПОПРАВКА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА         

Р.БР. Опис позиције радова ЈМ Кол = Цена /ЈМ 
            

  

Израда тампонског слоја од каменог отпатка-шута са  
набавком, утоваром, транспортом,  разастирањем, 
планирањем и ваљањем до потребне збијеност      

 

  

2.1. Обрачун по m3 у збијеном стању. m3 1 = 2.000,00 
            

  

Израда тампонског слоја од каменог агрегата 0-31,5mm са 
набавком, утоваром, транспортом, разастирањем, 
планирањем и ваљањем до потребне збијености         

  
  

2.2. Обрачун по m3 у збијеном стању. m3 1 = 2.500,00 
            

  

Израда тампонског слоја од каменог агрегата 0-63mm са 
набавком, утоваром, транспортом, разастирањем, 
планирањем и ваљањем до потребне збијености       

 

  

2.3. Обрачун по m3 у збијеном стању. m3 1 = 2.500,00 
            
  Планирање и ваљање постељице машинским путем      

2.4. Обрачун по m2  m2 1 = 70,00 
            

  
 Набавка превоз и уградња бетонских ивичњака на слоју 
бетона МБ20 са заливaњем спојница цементним малтером. 

 
 

 
  

  Обрачун по m¹.       
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2.5.1.         - димензије ивичњака       18/24cm,  m¹ 1 = 1.808,00 
2.5.2.         - прелазни ивичњак дим. 14/18/24cm, m¹ 1 = 1.977,00 

2.5.3.         - баштенски ивичњак дим. 8/20/40cm, m¹ 1 = 1.130,00 

2. ПОПРАВКА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА 

Р.БР. Опис позиције радова ЈМ Кол = Цена /ЈМ 

  

Нивелисање постојећих бетонских или камених  ивичњака на 
слоју бетона МБ20. У цену улази вађење денивелисаног 
ивичњака, израда нове подлоге од бетона МБ20 и 
постављање ивичњака на потребну коту са заливањем 
спојница цементним малтером. 

 

 

 

  
  Обрачун по m1.      
2.6.1.         - димензије ивичњака       18/24,  m¹ 1 = 1.240,00 
2.6.2.         - димензије ивичњака       20/24,  m¹ 1 = 1.350,00 

  

Рушење бетона са утоваром и одвозом шута на депонију 
извођача радова. 

  

      
2.7. Обрачун по m3.         m³ 1 x 6.000,00 

  

Машинско стругање (фрезовање) оштећеног и деформисаног 
асфалтног застора у слоју дебљине   d=5cm. Оштећења 
асфалтног застора су различитих облика и површина. 
Позиција обухвата: машинско стругање (фрезовање) 
асфалтног застора, засецање улазно-излазних ивица d=5cm 
фрезоване површине и утовар и одвоз струганог асфалтa на 
место које одреди инвеститор (удаљеност до 5km), или 
рушење коловозног застора компресором, са утоваром и 
одвозом на депонију. 

  

  

  

  
2.8. Обрачун по m2. m² 1 = 430,00 

  
Израда хабајућег слоја од асфалт-бетона машинским путем 
са потребном тачношћу у погледу равности и носивости.   

  
  

  
  

2.9.1. Гранулација 0-16mm,  d=5cm, по тони,    Обрачун по m².       m² 1 = 1.073,50 
2.9.2. Гранулација 0-16mm,  d=5cm,         Обрачун по тони. t 1 = 8.588,00 
2.9.3. Гранулација 0-11mm,  d=5cm,         Обрачун по m². m² 1 = 1.073,50 

2.9.4. Гранулација 0-11mm,  d=5cm ,    Обрачун по тони. t 1 = 8.588,00 

  

Израда хабајућег слоја од асфалт-бетона ручним путем са 
потребном тачношћу у погледу равности и носивости, и 
премазивањем емулзијом пре и после уграђивања асфалта.   

 
 

 
  

2.10.1. Гранулација 0-11mm,  d=5cm,         Обрачун по m². m² 1 = 1.367,30 

2.10.2. Гранулација 0-11mm,   по тони,    Обрачун по тони. t 1 = 10.936,00 
  Израда банкина од каменог агрегата 0-31,5 mm         

2.11. Обрачун по m3. м3 1 = 2.500,00 

  
Опсецање постојеће асфалтне површине ради постизања 
праволинијског облика.    

 
 

 
  

  Обрачун по m¹.            
2.12.1.         - дебљина слоја до 5cm,       m¹ 1 = 110,00 

2.12.2.         - дебљина слоја d=  5-10cm,       m¹ 1 = 135,00 

  

Израда бетонског јастука од бетона МБ20 на градским 
саобраћајницама. 

  

  
  

  
  Обрачун по m2.              
2.13.1. Бетонски јастук МБ20, дебљине d=20cm, m² 1 = 1.838,00 

2.13.2. Бетонски јастук МБ20, дебљине d=10cm, m² 1 = 984,00 

3. ОДВОДЊАВАЊЕ ПОВРШИНСКИХ ВОДА 

Р.Б. Опис позиције радова ЈМ Кол = Цена /ЈМ 

  
Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви . 
У цену урачунат и слој песка d=10cm, и ископ рова. 

  
  

  
  

3.1.1.         - армирано-бетонске цеви Ø 400mm,             m¹ 1 = 5.000,00 

3.1.2.         - армирано-бетонске цеви Ø 500mm, m¹ 1 = 6.000,00 
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Набавка и уграђивање комплет уличних сливника са 
вертикалом и решетком на слоју бетона тј. подној плочи. (У 
цену је урачунат и ископ)         

3.2. Обрачун по комаду.      ком 1 = 25.900,00 

  

Набавка и уграђивање ПВЦ цеви за везу сливника са 
канализацијом. У цену је урачунат ископ земље за ров, слој 
песка испод, изнад и око цеви дебљине мин. 10cm.  

  

      

  Обрачун по m1.        
3.3.1.         - Ø 150mm,      m¹ 1 = 900,00 

3.3.2.         - Ø 200mm,             m¹ 1 = 1.150,00 

  

Израда ревизионих шахтова од бетона МБ20, армирана 
двоструко арматурном мрежом Q188. Шахта је ливена на 
лицу места, унутрашњих димензија 1,00х1,00х1,00m са 
дебљином зидова и доње плоче d=20cm и обрађеном 
кинетом. У цену је  урачунат ископ, одвоз ископаног 
материјала и затрпавање око зидова шахте каменим 
материјалом са набијањем у слојевима. 

  

      

3.4. Обрачун по m1.   m¹ 1 = 35.000,00 

  

Набавка и уграђивање АБ плоча (двоструко армираних), са 
уграђеним шахт поклопцом . Уграђивање плоча вршити на 
слоју бетона. Плоча димензија 140*140*20цм         

3.5. Обрачун по комаду.      ком 1 = 30.000,00 

  

Дизање-спуштање постојећих шахт-поклопаца уграђених у 
армирано-бетонску плочу на потребну коту. У радове улази 
откопавање и нивелисање на слоју бетона.         

3.6. Обрачун по комаду.      ком 1 = 8.500,00 

  

Подизање или спуштање постојећих кућишта хидраната,  
амборшелни и решетки сливника. У радове улази откопавање 
и нивелација на слоју бетона.         

3.7.1.   - кућишта хидраната,        ком 1 = 2.830,00 
3.7.2.   - амборшелне,      ком 1 = 2.830,00 

3.7.3.   - решетке сливника, ком 1 = 4.500,00 

  

Ручно чишћење шахти атмосферске канализације дубине до 
2 метра.(Позиција обухвата чишћење наноса просечне 
дебљине 30цм са избацивањем утоваром и одвозом нанаоса 
на депонију).         

3.8. Обрачун покомаду.      ком 1 = 11.300,00 

  

Израда сливничке решетке. 
Позиција обухвата ископ материјала са утоваром и одвозом 
на депонију. Унутрашње димензије (чист отвор) канала 
решетке 0,4/0,6m. Бетонирање бетоном МБ30 у потребној 
оплати, дебљина зида d=15cm, дебљина пода d=20cm (под и 
зидови двоструко армирани мрежом Q188), са уградњом 
челичног рама ширине 0,4m, израђеног од "L" профила 
50/50/5mm, анкерисаног и нивелисаног на будућу коту 
нивелете пута, са набавком и уградњом типске ливено-
гвоздене решетке.         

3.9. Обрачун по m¹.      m¹ 1 = 22.500,00 

  Радови на одржавању улица и јавних површина уграду   
4. ОСТАЛИ РАДОВИ         

Р.Б. Опис позиције радова ЈМ Кол = Цена /ЈМ 

  
Набавка, превоз и уграђивање  бехатон плоча на слоју песка 
(агрегата), ручним путем.(Облик и боју бира инвеститор)          

  Обрачун по m2.         

4.1.         - бехатон плоча d=6cm,     m³ 1 = 1.850,00 
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Израда једноставнијих бетонских елемената од бетона МБ30 
у потребној оплати .         

4.2. Обрачун по m3.                                                                                                                                                   m³ 1 = 22.500,00 

  
Бетонирање бетонских елемената од бетона МБ40 у 
двостраној оплати.       

4.3. Обрачун по m3.                                                                                                                                                   m³ 1 = 27.000,00 

  
Нивелисање и поправка постојећих површина под бехатон и 
растер плочама на слоју песка.         

4.4. Обрачун по m2.                       м2 1 = 885,00 
  Разни браварски радови.         

4.5. Обрачун по килограму кг 1 = 250,00 
  Набавка превоз и уградња арматуре         

4.6. Обрачун по килограму. кг 1 = 130,00 
5. РАДНА СНАГА 

Р.Б. Опис позиције радова ЈМ Кол = Цена /ЈМ 
         
  Рад НК и ПК радника.         

5.1. Обрачун по сату.            h 1 = 890,00 
          
  Рад КВ радника.       

5.2. Обрачун по сату.            h 1 = 890,00 

6. РАД ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ 

Р.Б. Опис позиције радова ЈМ Кол = Цена /ЈМ 
6.1. Рад теретног моторног возила носивости до 11t. h 1 = 5.000,00 
6.2. Рад полутеретног возила носивости до 3t. h 1 = 2.300,00 

6.3. 
Рад грејдера снаге 90-110kw.(У цену је урачунат транспорт 
машине на градилиште) 

h 
1 = 6.800,00 

6.4. 
Рад багера до 80kw  (У цену је урачунат транспорт машине на 
градилиште) 

h 
1 = 6.800,00 

6.5. 
Рад комбин. машине (багер-утовар.) снаге 80kw.(У цену је 
урачунат транспорт машине на градилиште) 

h 
1 = 4.500,00 

6.6. 
Рад компресора са потребном опремом.(У цену улази и 
радна снага) 

h 
1 = 3.000,00 

6.7. 
Рад ваљка тежине мин 11t.(У цену је урачунат транспорт 
машине на градилиште) 

h 
1 = 5.800,00 
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II  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 

      

Р.Б. Опис позиције радова ЈМ Кол = Цена /ЈМ 

1. Поправка  светиљки 
Јед. 
мере 

Количина 
  

Јед. цена 

1.1 
набавка и испорука сијалице 110W,  Na са 
интегрисаним упаљачем и монтажа у 
постојећу светиљку 

ком 1 = 1.200,00 

1.2 

набавка и испорука сијалице 110W,  Na са 
интегрисаним упаљачем и заштитног 
стакла (200W, бистро) и монтажа у 
постојећу светиљку 

ком 1 = 1.650,00 

1.3 

набавка и испорука сијалице 110W,  Na са 
интегрисаним упаљачем и одговарајуће 
пригушнице (отворене 125W) и монтажа у 
постојећу светиљку 

ком 1 = 1.800,00 

1.4 

набавка и испорука сијалице 110W,  Na са 
интегрисаним упаљачем, одговарајуће 
пригушнице (отворене 125W) и заштитног 
стакла (200W, бистро) и монтажа у 
постојећу светиљку 

ком 1 = 4.100,00 

1.5 
набавка, испорука и замена  заштитног  
стакла (200W, бистро) 

ком 1 = 350,00 

1.6 
набавка и испорука сијалице 220W, Na са 
интегрисаним упаљачем и монтажа у 
постојећу светиљку 

ком 1 = 2.000,00 

1.7 

набавка и испорука сијалице 220W, Na са 
интегрисаним упаљачем и одговарајуће 
пригушнице (отворене 250W) и монтажа у 
постојећу светиљку 

ком 1 = 2.700,00 

1.8 
набавка, испорука и замена сијалице 70W 
Na 

ком 1 = 1.100,00 

1.9 
набавка, испорука и замена  пригушнице 
(отворене 70W Na)  и сијалице 70W Na 

ком 1 = 850,00 

1.10 
набавка, испорука и замена сијалице 
100W Na 

ком 1 = 1.600,00 

1.11 
набавка, испорука и замена  пригушнице 
(отворене 100W Na)  и сијалице 100W Na 

ком 1 = 1.000,00 

1.12 
набавка испорука и замена  сијалице 
150W Na 

ком 1 = 1.350,00 

1.13 
набавка испорука и замена пригушница  
(отворене 150W Na) и сијалице 150W Na 

ком 1 = 5.100,00 

1.14 
набавка испорука и замена  сијалице 
250W Na 

ком 1 = 1.300,00 

1.15 
набавка испорука и замена пригушница  
(отворене 250W Na) и сијалице 250W Na 

ком 1 = 5.100,00 

1.16 
набавка испорука и замена  сијалице  
400W Na 

ком 1 = 1.300,00 

1.17 
набавка испорука и замена пригушница  
(отворене  400W Na) и сијалице 400W Na 

ком 1 = 3.600,00 
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1.18 
набавка испорука и замена  сијалице  
400W металхалогена 

ком 1 = 5.100,00 

1.19 
набавка испорука и замена пригушница  
(отворене  400W Mh) и сијалице 400W 
металхалогена 

ком 1 = 6.200,00 

1.20 
набавка, испорука и замена 
металхалогене сијалице (Master color 
CDM-T 35W/830 G12) 

ком 1 = 1.200,00 

1.21 
набавка, испорука и замена 
металхалогене сијалице (Master color 
CDM-T 70W/830 G12) 

ком 1 = 2.000,00 

1.22 
набавка, испорука и замена 
металхалогене сијалице (Master color 
CDM-T 150W/830 G12) 

ком 1 = 2.200,00 

1.23 
набавка, испорука и замена пригушнице 
35W металхалогене и сијалице (Master 
color CDM-T 35W/830 G12) 

ком 1 = 2.200,00 

1.24 
набавка, испорука и замена пригушнице 
70W металхалогене и сијалице (Master 
color CDM-T 70W/830 G12) 

ком 1 = 5.200,00 

1.25 
набавка, испорука и замена пригушнице 
150W металхалогене и сијалице (Master 
color CDM-T 150W/830 G12) 

ком 1 = 6.500,00 

1.26 
набавка, испорука и замена   грла  Е27  
(цену замене грла дати везано за 
претходне позиције) 

ком 1 = 150,00 

1.27 
набавка испорука и замена  грла  Е40/45 
на шини (цена замене грла дати везано за 
претходне позиције) 

ком 1 = 1.200,00 

1.28 
набавка, испорука и замена  упаљача  
70/250/400W Na (цена замене упањача 
дати везано за претходне позиције) 

ком 1 = 800,00 

1.29 
набавка, испорука и замена  кугле  Ф500  
или  Ф400 

ком 1 = 2.000,00 

1.30 
набавка испорука и замена  осигурача  
FRА 16А 

ком 1 = 120,00 

1.31 
набавка, испорука и замена пригушнице за 
натријум сијалицу 70 W 

ком 1 = 1.200,00 

1.32 
набавка, испорука и замена пригушнице за 
натријум сијалицу 100 W 

ком 1 = 1.500,00 

1.33 
набавка, испорука и замена пригушнице за 
натријум сијалицу 150 W 

ком 1 = 1.800,00 

1.34 
набавка, испорука и замена пригушнице за 
натријум сијалицу 250 W 

ком 1 = 2.000,00 

1.35 
набавка, испорука и замена пригушнице за 
натријум сијалицу 400 W 

ком 1 = 2.500,00 

1.36 
набавка, испорука и замена пригушнице за 
металхалогену сијалицу 400 W 

ком 1 = 2.200,00 

1.37 
набавка испорука и замена  протектора  
доњег Опало-3 

ком 1 = 2.200,00 

2. Демонтажа светиљки 
Јед. 
мере 

Количина 
  

Јед. цена 

2.1 демонтажа  светиљки „КСЖ 125 w“ ком 1 = 650,00 
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2.2 демонтажа  светиљки „Ах1“ и „Опало-1“ ком 1 = 2.100,00 

2.3 демонтажа  светиљки „Z2H“ и „Опало-3“ ком 1 = 2.100,00 

2.4 демонтажа  светиљки „Z3H“ и 400 w ком 1 = 2.100,00 

2.5 демонтажа светиљки „Мираж“ ком 1 = 2.100,00 

2.6 демонтажа светиљки  „Сатурн“ ком 1 = 2.100,00 

2.7 демонтажа  рефлектора 400w  ком 1 = 2.100,00 

3. Постављање  светиљки   
Јед. 
мере Количина   

Јед. цена 

3.1 
постављање светиљке (светиљку 
обезбеђује инвеститор) 

ком 1 = 1.200,00 

3.2 
набавка, испорука и постављање 
светиљке Na, 70W (детаљан опис у 
прилогу број 12) са сијалицом 

ком 1 = 7.500,00 

3.3 
набавка, испорука и постављање 
светиљке Na, 150W (детаљан опис у 
прилогу број 13) са сијалицом 

ком 1 = 12.000,00 

3.4 
набавка, испорука и постављање 
светиљке LED, 84W (детаљан опис у 
прилогу број 14) 

ком 1 = 54.000,00 

3.5 
набавка, испорука и постављање 
светиљке LED,110W (детаљан опис у 
прилогу број 15) 

ком 1 = 52.000,00 

3.6 
набавка, испорука и постављање 
светиљке за урбано осветљење LED, 48W  
(детаљан опис у прилогу број 16) 

ком 1 = 69.000,00 

3.7 

набавка, испорука и постављање 
светиљке LED,14W (детаљан опис у 
прилогу број 17) са одговарајућим носачем 
и постављање (монтажа) на стуб 

ком 1 = 33.000,00 

3.8 

набавка, испорука и постављање 
светиљке LED,20W (детаљан опис у 
прилогу број 18) са одговарајућим носачем 
и постављање (монтажа) на стуб 

ком 1 = 35.000,00 

3.9 
постављање рефлектора (рефлектор 
обезбеђује инвеститор) 

ком 1 = 2.000,00 

3.10 

набавка испорука и постављање 
металхалогеног рефлектора 400W 
(детаљан опис у прилогу број 19) са 
сијалицом  

ком 1 = 16.000,00 

4. 
Радови  у  трафо  станици  уз  

одобрење  ЕД 
Јед. 
мере 

Количина 
  

Јед. цена 

4.1 
набавка материјала и замена  осигурача  
(NV00  36А  NV00 63А.) 

ком 1 = 700,00 

4.2 
набавка материјала и замена постоља 
осигурача NV00 125 A 

ком 1 = 2.200,00 

4.3 
набавка материјала и замена   склопке  
CN 63А  и  KN 63А 

ком 1 = 6.000,00 

4.4 замена  МТК  пријемника ком 1 = 600,00 

4.5 
набавка материјала и замена 
троположајног прекидача 1-0-2 

ком 1 = 600,00 

4.6 
набавка материјала и замена  лимитатора  
16-35А 

ком 1 = 400,00 



Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве «Градац» Чачак  

- 95 - 

4.7 

замена постојећег и уградња командног 
уређаја за укључивање и искључивање 
јавног осетљења (опис уређаја је дат у 
прилогу) 

ком 1 = 600,00 

4.8 

замена постојећег и набавка и уградња 
командног уређаја за укључивање и 
искључивање јавног осетљења (опис 
уређаја је дат у прилогу) 

ком 1 = 5.500,00 

4.9 

набавка потребног матаријала и радови на 
измештању мерног места јавног 
осветљења изван трафостанице (детаљан 
опис радова и опреме дат је у прилогу број 
19.) 

ком 1 = 90.000,00 

4.10 

набавка материјала и уградња комплет 
мерног места према условима 
електродистрибуције и издавање 
поребних атеста (детаљан опис радова и 
опреме дат је у прилогу број 20.) 

ком 1 = 100.000,00 

5. Радови  на мрежи 
Јед. 
мере 

Количина 
  

Јед. цена 

5.1 
набавка свог потребног материјала и 
постављање петог проводника снопа 2х16 
mm2  

м1 1 = 220,00 

5.2 
набавка свог потребног материјала и 
пстављање једнокраке лире за светиљке 
за носеће и угаоне стубове са фланшом 

ком 1 = 4.000,00 

5.3 
набавка свог потребног материјала и 
пстављање једнокраке лире за металне 
стубове  

ком 1 = 4.000,00 

5.4 
набавка свог потребног материјала и 
пстављање (кратке) лире за носеће и 
угаоне стубове 

ком 1 = 2.500,00 

5.5 
набавка свог потребног материјала и 
пстављање  носача за рефлектор 400 w 

ком 1 = 1.200,00 

5.6 
ручни ископ рупе за бетонске стубове 
НБ9/250 

ком 1 = 2.500,00 

5.7 
набавка,  превоз до 5км, и уградња 
бетонског стуба НБ9/250   

ком 1 = 15.000,00 

5.8 
машинско бушење рупе и уградња 
бетонског стуба НБ9/250   

ком 1 = 4.000,00 

5.9 
набавка и уградња кабла на светиљкама 
2х1,5.мм2 са Аl-Cu клемама. 

м1 1 = 1.200,00 

5.10 
набавка и уградња кабла на светиљкама 
3х2,5.мм2 са Аl-Cu клемама. 

м1 1 = 1.200,00 

5.11 
набавка и уградња кабла на светиљкама 
2х1,5.мм2. 

м1 1 = 650,00 

5.12 
набавка и уградња кабла на светиљкама 
3х2,5.мм2. 

м1 1 = 800,00 

6. Радови  на  подземним инсталацијама 
Јед. 
мере 

Количина 
  

Јед. цена 

6.1 
ископ земље за  темељну стопу 
канделабра  дим. 0,8х0,8х1,0 у земљишту 
III-IV категорије са  одвозом вишка замље 

ком 1 = 1.600,00 
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6.2 
ископ земље за  темељну стопу 
канделабра  дим. 0,6х0,6х0,8  у земљишту 
III-IV категорије са  одвозом вишка замље 

ком 1 = 1.600,00 

6.3 

бетонирање темељне стопе канделабра  
дим.0,8х0,8х1,0 МБ-20, са уградњом  
анкер плоче и гибљивих црева за улаз 
каблова  

ком 1 = 6.500,00 

6.4 

бетонирање темељне стопе канделабра  
дим.0,6х0,6х0,8 МБ-20, са уградњом  
анкер плоче и гибљивих црева за улаз 
каблова  

ком 1 = 5.600,00 

6.5 

ископ земље за каналски ров дим. 0,8х0,4 
у земљишту III-IV категорије са  
затрпавањем према ПТП за ту врсту 
радова (у цену урачунати слој песка, 
затрпавање у слојевима...)   

м1 1 = 400,00 

6.6 
набавка и уградња термо-скупљајуће 
спојнице  

ком 1 = 2.500,00 

6.7 
набавка материјала и пстављање кабла 
PP00 4x16 mm2 Cu 

м1 1 = 600,00 

6.8 
набавка материјала и пстављање кабла 
PP00 4x25 mm2 Al 

м1 1 = 300,00 

6.9 
набавка материјала и постављање Fe-Zn 
4x25mm 

м1 1 = 250,00 

6.10 
набавка материјала и пстављање  позор 
траке  

м1 1 = 3,00 

6.11 
набавка материјала постављање „Гал-
штитника“ 

м1 1 = 70,00 

6.12 
набавка потребног  материјала и 
постављање PVC цеви Ф100. 
канализациона са гумицама у муфовима 

м1 1 = 1.200,00 

6.13 
набавка потребног  материјала и 
постављање PVC цеви Ф100. ребрастих 

м1 1 = 1.200,00 

6.14 

набавка потребног  материјала и 
постављање металног  стуба Л=5м 
(офарбан у два слоја основном бојом и 
једном завршном по захтеву инвеститора) 
са RPO-3  плочом и поклопцом стуба. 

ком 1 = 10.000,00 

6.15 

набавка потребног  материјала и 
постављање металног  стуба Л=7м 
(офарбан у два слоја основном бојом и 
једном завршном по захтеву инвеститора) 
са RPO-3 плочом и поклопцом стуба. 

ком 1 = 23.000,00 

6.16 
набавка материјала и постављање   
поклопца  металног  стуба 

ком 1 = 1.200,00 

6.17 
набавка материјала и постављање RPO-3 
плоче у   металним  стубовима 

ком 1 = 2.000,00 

7. Радна снага и механизација 
Јед. 
мере 

Количина 
  

Јед. цена 

7.1 рад  радника  по  часу час 1 = 1.000,00 

7.2 рад  ауто - корпе  по  часу час 1 = 2.500,00 
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III УРЕЂЕЊЕ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА 

Р.Б. Опис позиције радова ЈМ Кол = Цена /ЈМ 

 

Израда, транспорт и монтажа седам надстрешница са 
израдом одговарајућих темеља и враћањем у 
првобитно стање тротоара, зелених површина и др. 
Израда темеља обухвата ручни ископ,  набавку и 
уградњу арматуре и бетонирање. Висина надстрешница 
је 2760 мм. Ширина надстрешница је 1800 мм. Дужина 
надстрешница је 3140 мм. Све радове извести у 
складу са скицом која је саставни део 
документације. 
Надстрешницу чине челични профили, лимови и цеви, 
клупе од челичних цеви, кровни покривач од браон 
провидног клирита, заштита са задње стране и бочна 
заштита од каљеног стакла и друго.                                                                                 
Челична конструкција се састоји од стубова квадратног 
попречног пресека 100×100×3 мм који су завртњевима 
преко одговарајућих прирубница повезани са 
конструкцијом крова. Кровна конструкција је урађена од 
челичних профила и лимова тако да омогућава монтажу 
на терену. Посебно обликована попречна конзолна 
ребра су од челичног лима дебљине 5мм. Ребра су 
међусобно повезана подужним „U“ профилом од 
челичног лима дебљине 2мм. За кровну конструкцију је 
учвршћен посебан рам од обликованих челичних 
профила који носи завртњевима причвршћену покривку 
од клирита дебљине 6мм а чији доњи крај је уведен у 
подужни олук како би се обезбедило одвођење 
атмосферских падавина. 
Клупе се састоје од седишта и наслона који су 
причвршћени за носеће стубове. Седишта су урађена 
од 15 челичних цеви кружног попречног пресека 
ø17,2×1,8 мм и једне челичне цеви ø26,9×2,3 мм. 
Заштита са задње стране ( једно поље ) и бочна 
заштита су од каљеног стакла д=10мм са пескареним 
тракама на средини. Конзолно су причвршћени помоћу 
специјалних држача. 
Надстрешнице имају простор за излагање плана града 
и возног реда који уграђује извођач радова. 
Сви челични елементи конструкције су топло цинковани 
а на лицу места се спајају шрафовима. Сви челични 
елементи надстрешнице се фарбају антрацит сивом 
полиуретанском структурном фарбом која омогућава 
антикорозивну заштиту. 
Надстрешнице се монтирају на армирано -бетонске 
темељне стопе димензија  60×40 цм, дубине 60 цм, 
повезане међусобно у горњој зони са армирано – 
бетонском темељном гредом димензија 30×30 цм, 
армираном са R4 ø12 и узенгијама 8/20цм, саме стопе 
армирати минималним процентом армирања (μ) са 
узенгијама „П“ пресека укрштене у оба правца на 15 цм. 
Анкерне плоче на стубовима покривене су ливеним 
алуминијумским розетама дводелног типа. 
Саставни део понуде извођача радова je идејна скица 
оверена од стране лиценцираног  грађевинског 
инжењера. 

ком 1   300.000,00 



Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве «Градац» Чачак  

- 98 - 

 2 

Израда, транспорт и монтажа две надстрешнице са 
израдом одговарајућих темеља и враћањем у 
првобитно стање тротоара, зелених површина и др. 
Израда темеља обухвата ручни ископ,  набавку и 
уградњу арматуре и бетонирање. Висина надстрешница 
је 2760 мм. Ширина надстрешница је 1800 мм. Дужина 
надстрешница је 3140 мм. Све радове извести у 
складу са скицом која је саставни део 
документације. 
Надстрешницу чине челични профили, лимови и цеви, 
клупе од челичних цеви, кровни покривач од браон 
провидног клирита, заштита са задње стране и бочна 
заштита од каљеног стакла и друго. 
Челична конструкција се састоји од стубова квадратног 
попречног пресека 100×100×3 мм који су завртњевима 
преко одговарајућих прирубница повезани са 
конструкцијом крова. Кровна конструкција је урађена од 
челичних профила и лимова тако да омогућава монтажу 
на терену. Посебно обликована попречна конзолна 
ребра су од челичног лима дебљине 5мм. Ребра су 
међусобно повезана подужним „U“ профилом од 
челичног лима дебљине 2мм. За кровну конструкцију је 
учвршћен посебан рам од обликованих челичних 
профила који носи завртњевима причвршћену покривку 
од клирита дебљине 6мм а чији доњи крај је уведен у 
подужни олук како би се обезбедило одвођење 
атмосферских падавина. 
Клупе се састоје од седишта и наслона који су 
причвршћени за носеће стубове. Седишта су урађена 
од 15 челичних цеви кружног попречног пресека 
ø17,2×1,8 мм и једне челичне цеви ø26,9×2,3 мм. 
Заштита са задње стране ( три поља ) и бочна заштита 
су од каљеног стакла д=10мм са пескареним тракама на 
средини. Конзолно су причвршћени помоћу специјалних 
држача. 
Надстрешнице имају простор за излагање плана града 
и возног реда који уграђује извођач радова. 
Сви челични елементи конструкције су топло цинковани 
а на лицу места се спајају шрафовима. Сви челични 
елементи надстрешнице се фарбају антрацит сивом 
полиуретанском структурном фарбом која омогућава 
антикорозивну заштиту. 
Надстрешнице се монтирају на армирано -бетонске 
темељне стопе димензија  60×40 цм, дубине 60 цм, 
повезане међусобно у горњој зони са армирано – 
бетонском темељном гредом димензија 30×30 цм, 
армираном са R4 ø12 и узенгијама 8/20цм, саме стопе 
армирати минималним процентом армирања (μ) са 
узенгијама „П“ пресека укрштене у оба правца на 15 цм. 
Анкерне плоче на стубовима покривене су ливеним 
алуминијумским розетама дводелног типа. 
Саставни део понуде извођача радова je идејна скица 
оверена од стране лиценцираног грађевинског 
инжењера. 

ком 1 = 300.000,00 
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IV 
Одржавање светлосне сигнализације са набавком 

и уградњом делова 

Р.Б. Опис позиције радова ЈМ Кол = Цена /ЈМ 

ЛАНТЕРНЕ 
1.1 Монтажа семафорске лантерне на конзолни 

семафорски стуб (приликом монтаже потребно је 
коришћење ауто - корпе). 

ком 1 = 2.400,00 

1.2 Монтажа семафорске лантерне на стандардни 
семафорски стуб. 

ком 1 = 2.400,00 

1.3 
Набавка и испорука возачке лантерне модел 
ФУТУРИТ Ø300мм са ЛЕД изворима светла "или 
еквивалентно" (у складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) 
и монтажа на конзолни семафорски стуб (приликом 
монтаже потребно је коришћење ауто - корпе). 

ком 1 = 66.000,00 

1.4 Набавка и испорука возачке лантерне модел 
ФУТУРИТ Ø210мм са ЛЕД изворима светла "или 
еквивалентно" (у складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) 
и монтажа на стандардни семафорски стуб. 

ком 1 = 50.400,00 

1.5 Набавка и испорука возачке лантерне модел 
ФУТУРИТ Ø300мм предвиђене за рад са 
сијалицама са узареном нити као изворима светла 
"или еквивалентно" (у складу са чланом 39. став 4. 
ЗЈН ) и монтажа на конзолни семафорски стуб 
(приликом монтаже потребно је коришћење ауто - 
корпе). 

ком 1 = 36.000,00 

1.6 Набавка и испорука возачке лантерне модел 
ФУТУРИТ Ø210мм предвиђене за рад са 
сијалицама са узареном нити као изворима светла 
"или еквивалентно" (у складу са чланом 39. став 4. 
ЗЈН ) и монтажа на стандардни семафорски стуб. 

ком 1 = 26.400,00 

1.7 Набавка и испорука пешачке лантерне модел 
ФУТУРИТ Ø210мм са ЛЕД изворима светла "или 
еквивалентно" (у складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) 
и монтажа на стандардни семафорски стуб. 

ком 1 = 36.000,00 

LED МОДУЛИ 
2.1 

Монтажа ЛЕД модула који је предвиђен за замену у 
семафорској лантерни на конзолном семафорском 
стубу (приликом монтаже потребно је коришћење 
ауто - корпе). 

ком 1 = 2.400,00 

2.2 Монтажа ЛЕД модула који је предвиђен за замену у 
семафорској лантерни на стандардном 
семафорском стубу. 

ком 1 = 1.200,00 

2.3 Набавка, испорука и монтажа ЛЕД модула црвене 
боје, који је предвиђен за замену у возачкој 
лантерни ФУТУРИТ Ø300мм "или еквивалентно" (у 
складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) на конзолном 
семафорском стубу (приликом монтаже потребно 
је коришћење ауто - корпе). 

ком 1 = 15.600,00 

2.4 Набавка, испорука и монтажа ЛЕД модула жуте 
боје, који је предвиђен за замену у возачкој 
лантерни ФУТУРИТ Ø300мм "или еквивалентно" (у 
складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) на конзолном 
семафорском стубу (приликом монтаже потребно 
је коришћење ауто - корпе). 

ком 1 = 15.600,00 
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2.5 Набавка, испорука и монтажа ЛЕД модула зелене 
боје, који је предвиђен за замену у возачкој 
лантерни ФУТУРИТ Ø300мм "или еквивалентно" (у 
складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) на конзолном 
семафорском стубу (приликом монтаже потребно 
је коришћење ауто - корпе). 

ком 1 = 15.600,00 

2.6 Набавка, испорука и монтажа ЛЕД модула црвене 
боје, који је предвиђен за замену у возачкој 
лантерни ФУТУРИТ Ø210мм "или еквивалентно" (у 
складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) на стандардном 
семафорском стубу. 

ком 1 = 13.200,00 

2.7 Набавка, испорука и монтажа ЛЕД модула жуте 
боје, који је предвиђен за замену у возачкој 
лантерни ФУТУРИТ Ø210мм "или еквивалентно" (у 
складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) на стандардном 
семафорском стубу. 

ком 1 = 13.200,00 

2.8 Набавка, испорука и монтажа ЛЕД модула зелене 
боје, који је предвиђен за замену у возачкој 
лантерни ФУТУРИТ Ø210мм "или еквивалентно" (у 
складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) на стандардном 
семафорском стубу. 

ком 1 = 13.200,00 

2.9 Набавка, испорука и монтажа ЛЕД модула црвене 
боје, који је предвиђен за замену у пешачкој 
лантерни ФУТУРИТ Ø210мм "или еквивалентно" (у 
складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) на стандардном 
семафорском стубу. 

ком 1 = 13.200,00 

1.10 Набавка, испорука и монтажа ЛЕД модула зелене 
боје, који је предвиђен за замену у пешачкој 
лантерни ФУТУРИТ Ø210мм "или еквивалентно" (у 
складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) на стандардном 
семафорском стубу. 

ком 1 = 13.200,00 

2.11 
Набавка, испорука и монтажа ЛЕД модула црвене 
боје, који је предвиђен за замену у возачкој 
лантерни ЕЛЦОМ Ø300мм "или еквивалентно" (у 
складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) на конзолном 
семафорском стубу (приликом монтаже потребно 
је коришћење ауто - корпе). 

ком 1 = 16.320,00 

2.12 Набавка, испорука и монтажа ЛЕД модула жуте 
боје, који је предвиђен за замену у возачкој 
лантерни ЕЛЦОМ Ø300мм "или еквивалентно" (у 
складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) на конзолном 
семафорском стубу (приликом монтаже потребно 
је коришћење ауто - корпе). 

ком 1 = 16.320,00 

2.13 Набавка, испорука и монтажа ЛЕД модула зелене 
боје, који је предвиђен за замену у возачкој 
лантерни ЕЛЦОМ Ø300мм "или еквивалентно" (у 
складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) на конзолном 
семафорском стубу (приликом монтаже потребно 
је коришћење ауто - корпе). 

ком 1 = 15.600,00 

2.14 Набавка, испорука и монтажа ЛЕД модула црвене 
боје, који је предвиђен за замену у возачкој 
лантерни ЕЛЦОМ Ø210мм "или еквивалентно" (у 
складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) на стандардном 
семафорском стубу. 

ком 1 = 13.200,00 
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2.15 Набавка, испорука и монтажа ЛЕД модула жуте 
боје, који је предвиђен за замену у возачкој 
лантерни ЕЛЦОМ Ø210мм "или еквивалентно" (у 
складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) на стандардном 
семафорском стубу. 

ком 1 = 13.200,00 

2.16 Набавка, испорука и монтажа ЛЕД модула зелене 
боје, који је предвиђен за замену у возачкој 
лантерни ЕЛЦОМ Ø210мм "или еквивалентно" (у 
складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) на стандардном 
семафорском стубу. 

ком 1 = 13.200,00 

2.17 Набавка, испорука и монтажа ЛЕД модула црвене 
боје, који је предвиђен за замену у пешачкој 
лантерни ЕЛЦОМ Ø210мм "или еквивалентно" (у 
складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) на стандардном 
семафорском стубу. 

ком 1 = 13.200,00 

2.18 Набавка, испорука и монтажа ЛЕД модула зелене 
боје, који је предвиђен за замену у пешачкој 
лантерни ЕЛЦОМ Ø210мм "или еквивалентно" (у 
складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) на стандардном 
семафорском стубу. 

ком 1 = 13.200,00 

СИЈАЛИЦЕ 
3.1 Замена семафорске сијалице 100W, 220В, Е27 у 

лантерни на конзолном семафорском стубу 
(приликом монтаже потребно је коришћење ауто - 
корпе). 

ком 1 = 1.080,00 

3.2 
Замена семафорске сијалице 100W, 220В, Е27 у 
лантерни на стандардном семафорском стубу. 

ком 1 = 500,00 

3.3 Набавка, испорука и замена семафорске сијалице 
100W, 220В, Е27 у лантерни на конзолном 
семафорском стубу (ОСРАМ, ПХИЛИПС "или 
еквивалентно"). Приликом монтаже потребно је 
коришћење ауто - корпе. 

ком 1 = 1.320,00 

3.4 Набавка, испорука и замена семафорске сијалице 
100W, 220В, Е27 у лантерни на стандардном 
семафорском стубу (ОСРАМ, ПХИЛИПС "или 
еквивалентно"). 

ком 1 = 1.000,00 

ШТИТНИЦИ 
4.1 Монтажа штитника за лантерну на стандардном 

семафорском стубу. 
ком 1 = 580,00 

4.2 Набавка, испорука и монтажа штитника за 
лантерну ФУТУРИТ Ø210 "или еквивалентно" (у 
складу са чланом 39. став 4. ЗЈН )  

ком 1 = 3.600,00 

4.3 Набавка, испорука и монтажа штитника за 
лантерну ФУТУРИТ Ø300 "или еквивалентно" (у 
складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) на конзолном 
семафорском стубу (приликом монтаже потребно 
је коришћење ауто - корпе). 

ком 1 = 3.600,00 

4.4 Набавка, испорука и монтажа штитника за 
лантерну ЕЛЦОМ Ø210 "или еквивалентно" (у 
складу са чланом 39. став 4. ЗЈН )  

ком 1 = 3.600,00 

4.5 
Набавка, испорука и монтажа штитника за 
лантерну ЕЛЦОМ Ø300 "или еквивалентно" (у 
складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) на конзолном 
семафорском стубу (приликом монтаже потребно 
је коришћење ауто - корпе). 

ком 1 = 3.600,00 

СОЧИВА 
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5.1 Монтажа сочива за лантерну на стандардном 
семафорском стубу. 

ком 1 = 1.200,00 

5.2 Набавка, испорука и монтажа возачког сочива 
зелене боје за лантерну ФУТУРИТ Ø210 "или 
еквивалентно" (у складу са чланом 39. став 4. ЗЈН )  

ком 1 = 3.600,00 

5.3 Набавка, испорука и монтажа возачког сочива жуте 
боје за лантерну ФУТУРИТ Ø210 "или 
еквивалентно" (у складу са чланом 39. став 4. ЗЈН )  

ком 1 = 3.600,00 

5.4 Набавка, испорука и монтажа возачког сочива 
црвене боје за лантерну ФУТУРИТ Ø210 "или 
еквивалентно" (у складу са чланом 39. став 4. ЗЈН )  

ком 1 = 3.600,00 

5.5 Набавка, испорука и монтажа возачког сочива 
зелене боје за лантерну ФУТУРИТ Ø300 "или 
еквивалентно" (у складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) 
на конзолном семафорском стубу (приликом 
монтаже потребно је коришћење ауто - корпе). 

ком 1 = 4.200,00 

5.6 Набавка, испорука и монтажа возачког сочива жуте 
боје за лантерну ФУТУРИТ Ø300 "или 
еквивалентно" (у складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) 
на конзолном семафорском стубу (приликом 
монтаже потребно је коришћење ауто - корпе). 

ком 1 = 4.200,00 

5.7 Набавка, испорука и монтажа возачког сочива 
црвене боје за лантерну ФУТУРИТ Ø300 "или 
еквивалентно" (у складу са чланом 39. став 4. ЗЈН ) 
на конзолном семафорском стубу (приликом 
монтаже потребно је коришћење ауто - корпе). 

ком 1 = 4.200,00 

5.8 Набавка, испорука и монтажа пешачког сочива 
зелене боје за лантерну ФУТУРИТ Ø210 "или 
еквивалентно" (у складу са чланом 39. став 4. ЗЈН )  

ком 1 = 4.320,00 

5.9 Набавка, испорука и монтажа пешачког сочива 
црвене боје за лантерну ФУТУРИТ Ø210 "или 
еквивалентно" (у складу са чланом 39. став 4. ЗЈН )  

ком 1 = 2.880,00 

НОСАЧИ ЛАНТЕРНИ 
6.1 Набавка, испорука и монтажа носача лантерне 

ФУТУРИТ Ø210"или еквивалентно" (у складу са 
чланом 39. став 4. ЗЈН )  

ком 1 = 3.600,00 

6.2 Набавка, испорука и монтажа носача лантерне 
ФУТУРИТ Ø300 "или еквивалентно" (у складу са 
чланом 39. став 4. ЗЈН ) на конзолном 
семафорском стубу (приликом монтаже потребно 
је коришћење ауто - корпе). 

ком 1 = 3.000,00 

6.3 Набавка, испорука и монтажа носача лантерне 
ЕЛКОМ Ø210 "или еквивалентно" (у складу са 
чланом 39. став 4. ЗЈН )  

ком 1 = 3.600,00 

6.4 Набавка, испорука и монтажа носача лантерне 
ЕЛКОМ Ø300"или еквивалентно" (у складу са 
чланом 39. став 4. ЗЈН ) на конзолном 
семафорском стубу (приликом монтаже потребно 
је коришћење ауто - корпе). 

ком 1 = 3.000,00 

СТУБОВИ 
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7.1 Набавка, испорука и монтажа поцинкованог 
стандардног сигналног стуба висине 3,2м са 
прикључном кутијом и поклопцем. Приликом 
монтаже стуба потребно је извршити провлачење 
сигналног кабла у стуб, обраду кабла у стубу и 
повезивање сигналних проводника на реглету.  

ком 1 = 26.400,00 

7.2 Набавка, испорука и монтажа поцинкованог 
конзолног сигналног стуба  висине 6м са 
прикључном кутијом и поклопцем. Приликом 
монтаже стуба потребно је извршити провлачење 
сигналног кабла у стуб, обраду кабла у стубу и 
повезивање сигналних проводника на реглету.  

ком 1 = 78.000,00 

Семафорски уређај 
8.1 Испорука и монтажа извршне плоче (модула) 

контролера светлосне сигнализације КСС1 
ЕЛЦОМ. 

ком 1 = 12.000,00 

8.2 
Поправка плоче (модула) за напајање контролера 
светлосне сигнализације КСС1 ЕЛЦОМ. 

ком 1 = 7.200,00 

8.3 
Поправка дисплејне плоче (модула) контролера 
светлосне сигнализације КСС1 ЕЛЦОМ. 

ком 1 = 7.200,00 

8.4 
Поправка извршне плоче (модула) контролера 
светлосне сигнализације КСС1 ЕЛЦОМ. 

ком 1 = 7.200,00 

8.5 
Поправка конфликтне плоче (модула) за контролер 
светлосне сигнализације КСС1 ЕЛЦОМ. 

ком 1 = 7.200,00 

8.6 
Поправка програмске плоче (модула) за контролер 
светлосне сигнализације КСС1 ЕЛЦОМ. 

ком 1 = 7.200,00 

8.7 
Поправка детекторске плоче (модула) за контролер 
светлосне сигнализације КСС1 ЕЛЦОМ. 

ком 1 = 7.200,00 

8.8 Набавка и испорука осигурача стаклених, тромих, 
максималне јачине струје 2А, радног напона 250В, 
димензија 5x20мм. 

ком 1 = 20,00 

8.9 Испорука и уградња пешачког тастера ком 1 = 24.000,00 
8.10 Поправка пешачког тастера ком 1 = 12.000,00 
8.11 Уградња детектора за најаву возила у асвалт ком 1 = 12.000,00 
8.12 Програмирање семафорског уређаја по добијеном 

саобрацајном пројекту 
ком 1 = 12.000,00 

Грађевински радови 
9.1 Израда кабловске канализације у тротоару на 

дубини од 0,8м. Копање рова, набавка и полагање 
једне ребрасте цеви Ø110, затрпавање рова, 
довођење у првобитно стање и одвоз вишка 
материјала (исказати у дужним метрима). 

m 1 = 3.000,00 

9.2 Израда кабловске канализације у коловозу на 
дубини од 0,8м. Копање рова, набавка и полагање 
једне ребрасте цеви Ø110, затрпавање рова, 
довођење у првобитно стање и одвоз вишка 
материјала (исказати у дужним метрима). 

m 1 = 4.800,00 

9.3 Израда кабловског окна 0,6x0,6x1м у тротоару, 
копање, израда оплате, испорука и уградња рама 
са поклопцем за лаки саобраћај, одвоз вишка 
материјала. 

ком 1 = 36.000,00 
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9.4 Израда темеља стандардног стуба у тротоару, 
копање, израда оплате, испорука и уградња анкера 
стуба 

ком 1 = 18.000,00 

9.5 
Израда темеља конзолног стуба у тротоару, 
копање, израда оплате, испорука и анкера стуба  

ком 1 = 36.000,00 

Електромонтажни радови 
10.1 

Провлачење сигналног кабла ПП00 24x1,5мм2 m 1 = 48,00 

10.2 Набавка, испорука и провлачење сигналног кабла 
ПП00 24x1,5мм2 

m 1 = 720,00 

10.3 Набавка, испорука и провлачење напојног кабла 
ПП00 4x16мм2 

m 1 = 420,00 

Обиласци семафора са вођењем записника 
11.1 Обилазак свих семафоризованих раскрсница и 

прављење записника о уоченим недостацима 
(прегореле сијалице, недостајући штитници...). За 
обилазак свих семафоризованих раскрсница, њих 
13, потребно је прећи око 20км. Обиласци се врше 
два пута недељно по налогу надзорног органа 
наручиоца.Образац записника дефинише 
наручилац а попуњава извођач. 

ком 1 = 3.000,00 

Сервисно одржавање семафора 
12.1 Чишћење и прање, семафорског уређаја, 

семафорских стубова и лантерни (кућиште 
лантерне, штитник, сочиво) на семафоризованој 
раскрсници. Цену дати по семафоризованој 
раскрсници.   

ком 1 = 6.000,00 

12.2 Провера свих контаката у реглети уређаја, редној 
клеми свих стубова и лантерни на 
семафоризованој раскрсници.Цену провере дати 
по семафоризованој раскрсници. 

ком 1 = 6.000,00 

12.3 Провера семафорског уређаја на конфликтна 
стања светлосне сигнализације. Извођач треба да 
у присуству надзорног органа изврши и проверу 
рада уређаја на испад контролисане црвене и на 
кратки спој зелена - зелена. Обавеза извођача је и 
да на основу радова сачини записник. Цену 
провере дати по семафорслом уређају. 

ком 1 = 3.600,00 

Људство и механизација 

13.1 Рад радника по часу час 1 = 840,00 

13.2 Рад ауто - корпе по часу час 1 = 3.600,00 
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V ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Р.Б. Опис позиције радова ЈМ Кол = Цена /ЈМ 
Чишћење цевовода атмосферске канализације 
према пречнику 

/ 
      

- Ø300 м1 1 = 250,00 
- Ø400 м1 1 = 300,00 
- Ø500 м1 1 = 320,00 
- Ø600 м1 1 = 350,00 
- Ø800 м1 1 = 400,00 

- Ø1000 м1 1 = 350,00 
- Ø1200 м1 1 = 500,00 
- Ø1500 м1 1 = 500,00 

1. 

Ова позиција обухвата радове на чишћењу 
цевовода атмосферске канализације са 
припадајућим шахтама у коридору градских 
саобраћајница у Чачку. 
Чишћење се изводи са опремом и механизацијом 
(комбиновано возило типа ''Вома'', ''Моппо'' ''или 
одговарајуће'') са потребним бројем радника који 
прате механизацију. 
Извађени материјал из цевовода ће се одлагати 
на место где одреди наручилац, а највише до 5 km 
даљине. 
У понуђену цену урачунати трошкове набавке 
воде за извршење посла. 

/ 

      
2. Чишћење таложника сливника са чишћењем 

одводних цеви од сливника до шахте просечне 
дужине Л = 6м. 
Ова позиција обухвата радове на детаљном 
чишћењу таложника и одводних цеви од 
материјала који се наталожио у сливнику и 
одводној цеви и одвоз материјала на место које 
одреди наручилац, а највише до 5 km даљине. 
Чишћење се ради са комбинованим возило 
''Вома'', ''Моппо'' ''или одговарајуће'' и 
сливничарком за исисавање материјала и са 
испирањем комплетног сливника под високим 
притиском. 
У понуђену цену урачунати трошкове набавке 
воде за извршење посла. 

ком. 1 = 3.500,00 
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VI 
ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГ. ПУТЕВА 

Р.Б. Опис позиције радова ЈМ Кол = Цена /ЈМ 

1. 
Чишћење снега висине до 20 цм у једном пролазу 
механизације ширине ножа мин. 2,50 м.  

km. 1 = 4.350,00 

2. 
Чишћење снега висине до 50 цм у једном пролазу 
механизације ширине ножа мин. 2,50 м.  

km. 1 = 4.500,00 

3. 
Чишћење снега висине преко 50 цм и пробијање сметова у 
једном пролазу механизације ширине ножа мин. 2,50 м. 

km. 1 = 5.200,00 

4. 

Посипање путева ( мешавином агрегата и соли ) ручно или 
машински по налогу надзора. 
Напомена:  
Агрегат ( ризла ) фракције 4 - 8 мм у очекиваној количини од 
240 тона и ''индустријска СО'' у очекиваној количини од 25 тона 
за мешавину обезбеђује понуђач / добављач. 
Индустријска со треба да буде 
( карактеристике ): 
Чистоћа 
( садржај NaCl ) ...... минимум 98,00% 
Нечистоћа ......... максимум 2% 
Гранулација: 
Индустријска со не сме садржати примесе које загађују 
околину. 
Индустријска со мора бити обезбеђена против ефекта 
згрудвавања ( обавезно присуство средстава против 
згрудвавања ). 
Мешање агрегата и соли врши се од стране добављача, а 
према упуству надзорног органа наручиоца. 
Понуђач / добављач обеезбеђује одговарајуће место 
складиштења елемената за формирање мешавине ( 
индустријска со и агрегат ). 

km. 1   6.000,00 

 

VII ПОСТАВЉАЊЕ СТУБИЋА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПАРКИРАЊА 

Р.Б. Опис позиције радова ЈМ Кол = Цена /ЈМ 

1. 

Постављање заштитних потапајућих/телескопских/ стубића за 
спречавање паркирања у цену улазе комплетни радови на 
набавци и постављању уз предходно копање,бетонирање и 
враћање површине у првобити положај  
Обрачун по комаду постављеног стуба 

ком. 1 = 650.000,00 
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 VIII 
Радови на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације 

на градском подручју 

Р.Б. Опис позиције радова ЈМ Кол = Цена /ЈМ 
1. Набавка, испорука и монтажа комплетног знака (комплетан склоп 

који обухвата плочу знака, материјал за лице знака и носаче - 
према 3.1 SRPS EN 12899-1) на постојећи стуб уграђен на терену.         

  Саобраћајни знакови морају да буду у складу са Законом о 
безбедности саобраћаја на путевима (»Сл. Гласник РС« 41/2009, 
53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон 
и 9/2016 - одлука УС), Правилником о саобраћајној сигнализацији 
(»Сл. Гласник РС« 134/2014) и у потпуности усклађенa са српским 
стандардом SRPS EN 12899-1 који је еквивалентан са европским 
стандардом EN 12899-1.          

  
Саобраћајни знакови и табле од рефлектујућих материјала класе 1 
у облику:         

1.1.1 ○ троугao, а = 900 mm  kom 1 = 3.300,00 
1.1.2 ○ квадрат и ромб, а = 600 mm  kom 1 = 3.300,00 
1.1.3 ○ круг, Ø600 mm  kom 1 = 3.300,00 
1.1.4 ○ осмоугao (II-2), Ø600 mm  kom 1 = 3.600,00 
1.1.5 ○ правоугаоник, а = 600 mm/b = 900 mm kom 1 = 4.800,00 
1.1.6 ○ квадрат (табла), а = 900 mm  kom 1 = 4.200,00 
1.1.7 ○ правоугаоник (табла), а = 1.200 mm/b = 900 mm kom 1 = 7.900,00 
1.1.8 ○ правоугаоник (III-84), a = 300 mm/b = 1.000 mm kom 1 = 3.000,00 
1.1.9 ○ правоугаоник (III-2.1), a = 1.000 mm/b = 250 mm kom 1 = 3.000,00 

  Допунске табле:        
1.1.10 ○ правоугаоник, а = 600 mm/b = 300 mm kom 1 = 2.500,00 
1.1.11 ○ обрачун по m² m² 1 = 9.500,00 

  
Саобраћајни знакови и табле од рефлектујућих материјала класе 2 
у облику:         

1.2.1 ○ троугao, а = 900 mm  kom 1 = 3.900,00 
1.2.2 ○ квадрат и ромб, а = 600 mm  kom 1 = 3.900,00 
1.2.3 ○ круг, Ø600 mm  kom 1 = 3.900,00 
1.2.4 ○ осмоугao (II-2), Ø600 mm  kom 1 = 4.500,00 
1.2.5 ○ правоугаоник, а = 600 mm/b = 900 mm kom 1 = 5.500,00 
1.2.6 ○ квадрат (табла), а = 900 mm  kom 1 = 5.500,00 
1.2.7 ○ правоугаоник (табла), а = 1.200 mm/b = 900 mm kom 1 = 11.000,00 
1.2.8 ○ правоугаоник (III-84), a = 300 mm/b = 1.000 mm kom 1 = 3.600,00 
1.2.9 ○ правоугаоник (III-2.1), a = 1.000 mm/b = 250 mm kom 1 = 3.600,00 

  Допунске табле:       
1.2.10 ○ правоугаоник, а = 600 mm/b = 300 mm kom 1 = 3.300,00 
1.2.11 ○ обрачун по m² m² 1 = 11.000,00 
1.2.12 ○ "андрејин крст" (I-34) kom 1 = 7.500,00 

  
Саобраћајни знакови и табле од рефлектујућих материјала класе 3 
у облику:         

1.3.1 ○ троугao, а = 900 mm  kom 1 = 4.800,00 
1.3.2 ○ квадрат и ромб, а = 600 mm  kom 1 = 4.800,00 
1.3.3 ○ круг, Ø600 mm  kom 1 = 4.800,00 
1.3.4 ○ осмоугao (II-2), Ø600 mm  kom 1 = 5.500,00 
1.3.5 ○ правоугаоник, а = 600 mm/b = 900 mm kom 1 = 6.300,00 

  Допунске табле:         

1.3.6 ○ обрачун по m² m² 1 = 14.500,00 
2. Набавка, испорука и монтажа/уградња табли обавештења, 

рефлектујућих паноа, путоказних, информационих или других 
нестандардних табли и паноа.       

  

  Обрачун по m². m² 1 = 12.000,00 
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3. Набавка, испорука и монтажа саобраћајних знакова (комплет) 
»приближавање прелазу пута преко жел. пруге са браницима или 
полубраницима« (I-35) и »приближавање прелазу пута преко жел. 
пруге без браника или полубраника« (I-36) на постојећи стуб 
уграђен на терену.         

  Од рефлектујућих материјала класе 2. kom 1 = 13.000,00 
4. 

Набавка, испорука и уградња двострано поцинкованог металног 
стуба-носача рефлектујућих саобраћајних знакова са израдом 
темеља-бетонске стопе од бетона МБ 15 на терену (у тротоар или 
зелену-земљану површину) дим. 40х40х50 cm, затвореним са 
горње стране пластичним поклопцем.         

  Двострано поцинковани метални стуб Ø60 mm/2,0 mm:         
4.1.1 ○ h = 2,5 m kom 1 = 2.750,00 
4.1.2 ○ h = 3,0 m kom 1 = 3.100,00 
4.1.3 ○ h = 3,3 m kom 1 = 3.400,00 
4.1.4 ○ h = 3,6 m kom 1 = 3.800,00 
4.1.5 ○ h = 3,9 m kom 1 = 4.200,00 
4.1.6 ○ h = 4,2 m kom 1 = 4.600,00 

  

Набавка и уградња металних заштитних стубића Ø76 mm/2,8 mm у 
тротоар или зелену-земљану површину са израдом темеља-
бетонске стопе од бетона МБ 15 дим. 40х40х40 cm. Надземни део 
стубића фарба се заштитном бојом и два пута завршном бојом 
наизменично црном и жутом са пољима која су дужине по 25 cm.         

4.2.1 ○ h = 1,2 m (Ø76 mm/2,8 mm) kom 1 = 2.500,00 
5. Уграђивање стуба-носача са бетонском стопом од бетона МБ 15 на 

терену (стари стуб). kom 1 = 1.600,00 
6. Монтажа саобраћајних знакова на стуб-носач уграђен на терену 

(без материјала). kom 1 = 250,00 
7. Демонтажа саобраћајних знакова на стубу уграђен на терену (без 

материјала). kom 1 = 250,00 
8. Монтажа саобраћајног знака на стуб семафора са прибором за 

монтажу и елементима за учвршћивање (у складу са Чланом 84. 
Правилника о саобраћајној сигнализацији (»Сл. Гласник РС« 
134/14)). kom 1 = 6.000,00 

9. Бојење стубова-носача саобраћајних знакова основном и 2 пута 
завршном бојом (у боји по налогу). kom 1 = 1.850,00 

10. Исправљање искривљених стубова-носача. kom 1 = 250,00 
11. Исправљање искривљених знакова. kom 1 = 200,00 
12. Прање саобраћајних знакова. kom 1 = 150,00 
13. Чишћење саобраћајних знакова. kom 1 = 650,00 
14. Вађење стубова-носача саобраћајних знакова са бетонском 

стопом. kom 1 = 300,00 
15. Учвршћивање постојеће табле саобраћајног знака на постојећем 

стубу-носачу (на терену) и враћање у првобитни положај. kom 1 = 200,00 
16. Набавка и уградња правоугаоног (600х400 mm) саобраћајног 

огледала са ивицом наизменично обележеном црвеним и белим 
пољима, изведеним од материјала класе 2. kom 1 = 18.000,00 

17. Набавка и уградња округлог (Ø600 mm) саобраћајног огледала са 
ивицом наизменично обележеном црвеним и белим пољима, 
изведеним од материјала класе 2. kom 1 = 18.000,00 

18. Монтажа-демонтажа заштитне одбојне ограде (са лучним или 
косим завршецима и призмама).         

  Обрачун по m¹. m¹ 1 = 1.250,00 
19. Монтажа-демонтажа сегмената (0,50 m) гумених успоривача 

саобраћаја ("лежећи полицајци").         
  Обрачун по m¹. m¹ 1 = 1.250,00 
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20. Постављање табли са називима улица на објекте са потребним 
материјалом и прибором за монтажу (типлови, анкери, ...). 

kom 1 = 650,00 
21. Санација постојећих решетки и поклопаца на јавним површинама 

са фарбањем основном и 2 пута завршном бојом…. 
     

  Обрачун по kg. kg 1 = 1.200,00 
22. Израда и уградња решетки и поклопаца од лима и "L" профила на 

јавним површинама са фарбањем основном и 2 пута завршном 
бојом.         

  Обрачун по kg. kg 1 = 1.200,00 
23. Израда и уградња решеткастих носача малих и средњих пресека 

(округлих и квадратних кутијастих профила) са фарбањем 
основном и 2 пута завршном бојом.         

  Обрачун по kg. kg 1 = 1.200,00 
24. Рад КВ радника (бравар-вариоц).         

  Обрачун по сату.  h 1 = 1.250,00 
 
 

IX 
Редовно одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на општинским и 

некатегорисаним путевима на територији Града Чачак за 2017. годину 

Р.Б. Опис позиције радова ЈМ Кол = Цена /ЈМ 

1. 
  

Набавка, испорука и монтажа комплетног знака (комплетан 
склоп који обухвата плочу знака, материјал за лице знака и 
носаче-према 3.1. SRPS EN 12899-1) на постојећи стуб уграђен 
на терену. 
Саобраћајни знакови морају да буду у складу са Законом о 
безбедности саобраћаја на путевима (Сл. Гласник РС 41/2009, 
53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015, - др. 
Закон и 9/2016 – одлука УС), Правилником о саобраћајној 
сигнализацији (Сл. Гласник РС 134/2014) и у потпуности 
усклађена са српским стандардом SRPS EN 12899-1. 
Знакови од ретрорефлектујућих материјала класе  2. 

  
  

  
  

  
  

  
  

1.1.1 ○ знакови опасности kom 1 = 3.200,00 

1.1.2 ○ знакови изричитих наредби kom 1 = 3.200,00 

1.1.3 ○ знакови обавештења kom 1 = 3.200,00 

1.1.4 ○ андрејин крст I-34 kom 1 = 7.500,00 

1.1.5 ○ допунске табле (600х300mm) kom 1 = 3.100,00 

1.1.6 
○ знакови обавештења, табле за вођење саобраћаја(са 

висином слова за општинске путеве 175mm) са носачима за 
два стуба 

m² 1 = 11.000,00 

2. 

Набавка, испорука и уградња поцинкованог металног стуба Ø60 
mm/2,0 mm L = 3,0m саобраћајног знака на терену у бетонској 
стопи 40х40х60cm (МБ 20) у претходно припремљену рупу из 
које је ископан и одвежен материјал. 

kom 1 = 3.500,00 

3. 

Набавка, испорука и уградња поцинкованог металног стуба Ø60 
mm/2,0 mm L = 4,0m саобраћајног знака на терену у бетонској 
стопи 40х40х60cm (МБ 20) у претходно припремљену рупу из 
које је ископан и одвежен материјал. 

kom 1 = 3.900,00 

4. 
Уграђивање постојећег стуба на терену у бетонској стопи 
40х40х60mm од бетона МБ 20 на терену (стари стуб) са 
претходним уклањањем старог бетона и одвозом истог 

kom 1 = 1.200,00 
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5. 
Монтажа саобраћајних знакова на постојећи уграђен стуб на 
терну (без материјала). 

kom 1 = 300 

6. Вађење стубова саобраћајних знакова са бетонском стопом. kom 1 = 300 

7. 
Демонтажа саобраћајних знакова на стубу уграђен на терену 
(без материјала). 

kom 1 = 250 

8. Прање саобраћајних знакова. kom 1 = 150 

9. 
Учвршћивање постојеће табле саобраћајног знака на терену и 
враћање у првобитни положај. 

kom 1 = 200 

10. 
Набавка и уградња правоугаоног (600х400 mm) саобраћајног 
огледала са ивицом наизменично обележеном црвеним и 
белим пољима, изведеним од материјала класе 2. 

kom 1 = 13.000,00 

11. 
Набавка и уградња округлог (Ø600 mm) саобраћајног огледала 
са ивицом наизменично обележеном црвеним и белим пољима, 
изведеним од материјала класе 2. 

kom 1 = 13.000,00 

12. 

Набавка, испорука и монтажа саобраћајних знакова (комплет) 
»приближавање прелазу пута преко жел. пруге са браницима 
или полубраницима« (I-35) и »приближавање прелазу пута 
преко жел. пруге без браника или полубраника« за десну (I-36) 
или леву страну (I-36.а) на постојећи већ уграђени стуб на 
терену, класе 2. 

kom  1 = 13.500,00 

13. 
Набавка, испорука и монтажа саобраћајног знака ''зона школе 
III-82'' или саобраћајног знака ''завршетак зоне школе III-82.1'', 
класе 2. 

 kom 1 = 5.000,00 

14. 

Рад КВ радника (бравар-вариоц). Позиција обухвата, рад 
бравара-вариоца са потребном опремом на исправљању и 
варењу металних конструкција (браварске пешачке ограде, 
решетке на сливницима и сл) на лицу места 
Обрачун по сату. 

h 1 
= 
  

1.000,00 

15. 
Поправка устава, решетки, пешачких ограда и сл. са потребним 
материјалом (цеви, лим, ''L профил, флах, итд...) 
Обрачун по килограму. 

kg 1 
= 
  

150 
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X 
Радови на одржавању хоризонталне саобраћајне 

сигнализације 

Р.Б. Опис позиције радова ЈМ Кол = Цена /ЈМ 

1. 

Обележавање уздужних ознака на путу: неиспрекидане 
и испрекидане разделне и ивичне линије на старом и 
новом коловозу, где се назиру или су потпуно избрисане 
постојеће ознаке, па је потребно извршити размеравање 
на терену, чишћење и одмашћивање коловоза пре 
обележавања. 
Цена обухвата набавку материјала, све припремне и 
завршне радње, као и рад радника на регулисању 
саобраћаја за време извођења радова. 
Обрачун по m

1
. 

        

1.1 неиспрекидана линија b = 0,12 m (бела) m
1
 1 = 29,00 

1.2 испрекидана линија b = 0,12 m (бела) m
1
 1 = 27,00 

1.3 неиспрекидана линија b = 0,15 m (бела) m
1
 1 = 31,00 

1.4 испрекидана линија b = 0,15 m (бела) m
1
 1 = 29,00 

1.5 неиспрекидана линија b = 0,10 m (бела) m
1
 1 = 27,00 

1.5 неиспрекидана линија b = 0,10 m (жута) m
1
 1 = 31,00 

2. 

Обележавање попречних ознака на путу: 
неиспрекидане и испрекидане линије заустављања, 
пешачки прелази, прелази бициклистичке стазе 
преко коловоза, косници и граничници на старом и 
новом коловозу, где се назиру или су потпуно избрисане 
постојеће ознаке, па је потребно извршити размеравање 
на терену, чишћење и одмашћивање коловоза пре 
обележавања. 
Цена обухвата набавку материјала, све припремне и 
завршне радње, као и рад радника на регулисању 
саобраћаја за време извођења радова. 
Обрачун по m

2
. 

 
       

2.1 линије заустављања b = 0,50 m m
2
 1 = 330,00 

2.2 пешачки прелази b = 0,50 m m
2
 1 = 330,00 

2.3 прелази бицикл. стазе преко коловоза b = 0,50 m m
2
 1 = 330,00 

2.4 косници и граничници m
2
 1 = 330,00 

3. 

Обележавање ознака на путу: стрелице за обавезни 
смер кретања возила на старом и новом коловозу, где 
се назиру или су потпуно избрисане постојеће ознаке, па 
је потребно извршити размеравање на терену, чишћење 
и одмашћивање коловоза пре обележавања. 
Цена обухвата набавку материјала, све припремне и 
завршне радње, као и рад радника на регулисању 
саобраћаја за време извођења радова. 
Обрачун по комаду. 

        

3.1 за један смер L = 5,0 m kom 1 = 500,00 

3.2 за два смера (комбиноване) L = 5,0 m kom 1 = 660,00 

3.3 за скретање саобраћаја L = 5,0 m kom 1 = 600,00 

3.4 за смер кретања (на бицикл. стазама) L = 1,6 m kom 1 = 400,00 
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4. 

Обележавање ознака на путу: поља за усмеравање 
саобраћаја (паралелне косе линије које означавају 
површину на којој се не врши саобраћај) на старом и 
новом коловозу, где се назиру или су потпуно избрисане 
постојеће ознаке, па је потребно извршити размеравање 
на терену, чишћење и одмашћивање коловоза пре 
обележавања. 
Цена обухвата набавку материјала, све припремне и 
завршне радње, као и рад радника на регулисању 
саобраћаја за време извођења радова. 
Обрачун по m

2
. 

m
2
 1 = 330,00 

Обележавање саобраћајних површина: места за 
паркирање возила на старом и новом коловозу и 
тротоару, где се назиру или су потпуно избрисане 
постојеће ознаке, па је потребно извршити размеравање 
на терену, чишћење и одмашћивање коловоза и 
тротоара пре обележавања. 

5. 

Цена обухвата набавку материјала, све припремне и 
завршне радње, као и рад радника на регулисању 
саобраћаја за време извођења радова. 
Обрачун по m

2
. 

m
2
 1 = 330,00 

6. 

Обележавање саобраћајних површина на којима је 
забрањено паркирање возила на старом и новом 
коловозу и тротоару, где се назиру или су потпуно 
избрисане постојеће ознаке, па је потребно извршити 
размеравање на терену, чишћење и одмашћивање 
коловоза и тротоара пре обележавања. 
Цена обухвата набавку материјала, све припремне и 
завршне радње, као и рад радника на регулисању 
саобраћаја за време извођења радова. 
Обрачун по m

2
. 

m
2
 1 = 340,00 

7. 

Обележавање саобраћајних површина: места 
резервисаних за аутобуска и такси стајалишта (са 
словним натписима BUS и TAXI) на старом и новом 
коловозу, где се назиру или су потпуно избрисане 
постојеће ознаке, па је потребно извршити размеравање 
на терену, чишћење и одмашћивање коловоза пре 
обележавања. 
Цена обухвата набавку материјала, све припремне и 
завршне радње, као и рад радника на регулисању 
саобраћаја за време извођења радова. 
Обрачун по m

2
. 

m
2
 1   340,00 

8. 

Обележавање саобраћајних површина: натписа 
»саобраћајни знакови«, »симбол бицикла« и »симбол 
колица особа са инвалидитетом« на старом и новом 
коловозу и тротоару, где се назиру или су потпуно 
избрисане постојеће ознаке, па је потребно извршити 
размеравање на терену, чишћење и одмашћивање 
коловоза и тротоара пре обележавања. 
Цена обухвата набавку материјала, све припремне и 
завршне радње, као и рад радника на регулисању 
саобраћаја за време извођења радова. 
Обрачун по комаду. 

kom 1 = 310,00 

9. 
  

Уклањање - демаркирање старих ознака од путарске 
боје и »хладне пластике« (уздужне и попречне ознаке, 
натписи и сл.). 
Цена обухвата набавку материјала, све припремне и 
завршне радње, као и рад радника на регулисању 
саобраћаја за време извођења радова. 
Обрачун по m

2
. 
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9.1 премазивањем ознака сивом бојом m
2
 1 = 330,00 

  стругањем – машинским фрезовањем:     =   

9.2 ознака од путарске боје m
2
 1 = 600,00 

9.3 ознака од »хладне пластике« m
2
 1 = 660,00 

 

XI  Радови на унапређењу безбедности саобраћаја 

Р.Б. Опис позиције радова ЈМ Кол = Цена /ЈМ 

  
  
  

  
  
  

  
  

  

  
  
  

1. 
  
  
  

Набавка, транспорт и уградња заштитне црно-жуте 
пешачке ограде од топло цинкованих челичних 
профила у зонама основних и средњих школа на 
територији Града Чачка. 
Једно поље ограде састоји се од два вертикална стуба 
Ø60 mm/2,0 mm, висине 1.400 mm од чега се 1.000 mm 
налази изнад коте терена, а остатак се анкерује у 
бетонску стопу МБ 20 дим. 400х400х400 mm која је 
претходно ископана, одвежен материјал и 
припремљена за бетонирање. Дужина поља је 1.250 
mm (мерено од осе до осе стуба), а испуна између 
стубова је од једне дијагонале и две хоризонтале 
заварена за стубове од топло цинкованог челичног 
профила Ø27 mm/2,0 mm. Испуна се вари на 350 mm 
изнад коте терена и на 100 mm испод врха стуба. Сви 
видни (надземни) делови ограде фарбају се два пута 
заштитном бојом и два пута завршном бојом 
наизменично црном и жутом са пољима која су дужине 
по 250 mm. 
Позиција подразумева набавку свог потребног 
материјала (топло цинковани челични профили, 
заштитна и завршна боја, бетон МБ 20, и остало), све 
потребне, браварске, фарбарске и грађевинске радове 
потребне за израду и уградњу ограде. 
Обрачун по m¹. 

m¹ 1 = 5.750,00 
2. 
  
  

Набавка, транспорт и уградња заштитне црно-жуте 
монтажно-демонтажне ограде од топло цинкованих 
челичних профила која се поставља наспрам колских 
улаза основних и средњих школа на територији Града 
Чачка. 
Вертикални стубови помичне ограде су од топло 
цинкованих цеви Ø60 mm/2,0 mm, висине 1.200 mm од 
чега се 1.000 mm налази изнад коте терена, поставља 
се у металну чауру уграђену (побијену) до дубине веће 
од 200 mm равно са тереном. 
Испуна између стубова је као у позицији 1. 
На стуб стандардне ограде и стуб помичне ограде 
треба да се заваре ушице за осигурање ограде 
катанцем. 
Сви остали елементи у овој позицији су као у поз. 1. 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  Обрачун по m¹. m¹ 1 = 6.600,00 
3. Набавка, транспорт и уградња заштитне црно-жуте 

клизне самоносеће телескопске капије од топло 
цинкованих челичних профила која се поставља 
наспрам колских улаза основних и средњих школа на 
територији Града Чачка. 
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Вертикални стубови телескопске капије су од топло 
цинкованих цеви Ø60 mm/2,0 mm, висине 900 mm, 
испуна између стубова је горња хоризонтална топло 
цинкована цев Ø60 mm/2,0 mm, доња хоризонтална 
топло цинкована цев је Ø27 mm/2,0 mm. Косници су од 
топло цинкованих цеви Ø27 mm/2,0 mm.  
На доњи део капије поставља се просечена шина кроз 
коју пролазе два механизма са по 8 точкића који 
омогућавају клизање (ношење) капије без ослонца на 
целом делу колског улаза. На предњи део капије 
монтира се подизни точкић, а на стуб се монтира 
стопер за телескопску капију. На стуб стандардне 
ограде и стуб телескопске капије треба да се заваре 
ушице за осигурање ограде катанцем. 
Сви остали елементи у овој позицији су као у поз. 1. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  Обрачун по m¹. m¹ 1 = 10.500,00 
4. 
  
  

Набавка, транспорт и уградња заштитне металне 
оградe од округлих профила. 
 Стубови се израђују од цеви Ø48 mm/2,0 mm, 
постављени на осном растојању од 2 метра. Висина 
ограде је 950 mm заједно са рукохватом. Рукохват се 
израђује од цеви Ø48 mm/2,0 mm. Испуна ограде је од 
две хоризонталне цеви дебљине Ø33 mm/2,0 mm, које 
деле висину ограде на 3 једнака дела. На стубове се 
варе анкер плоче димензије 150x150x8 mm која се 
везује за бетон са 4 челична типла M10x100 mm. 
Ограда се површински фарба заштитном бојом, a затим 
2 пута завршном бојом по избору надзорног органа. 
Позиција подразумева набавку свог потребног 
материјала (челични профили, заштитна и завршна 
боја, типлови, и остало), све потребне, браварске, 
фарбарске и грађевинске радове потребне за израду и 
уградњу ограде. 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  Обрачун по m¹. m¹ 1 = 3.500,00 
5. Набавка, транспорт и уградња заштитне одбојне 

ограде, тип ''Б'' једноредна, а у свему према ПТП за ову 
врсту радова. Позиција обухвата: машинска и ручна 
уградња, анкерисање, уградња лучних завршетака и 
призми. 

  

      
  Обрачун по m¹. m¹ 1 = 3.850,00 

6. Набавка, транспорт и уградња косих завршетака за 
заштитну одбојну ограду (тип ''Б''), а у свему према ПТП 
за ову врсту радова. Позиција обухвата: машинска и 
ручна уградња. 

  

      
  Обрачун по m¹. m¹ 1 = 7.600,00 

7. Набавка, транспорт и уградња заштитне одбојне ограде 
која се поставља у бетонску подлогу, а у свему према 
ПТП за ову врсту радова. Позиција обухвата: машинска 
и ручна уградња, анкерисање за бетонски ослонац, 
уградња лучних, косих завршетака и призми. 

  

      
  Обрачун по m¹. m¹ 1 = 6.800,00 

8. Монтажа-демонтажа заштитне одбојне ограде (са 
лучним или косим завршецима и призмама).         

  Обрачун по m¹. m¹ 1 = 1.250,00 
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9. Набавка, испорука и монтажа гумених успоривача 
саобраћаја ("лежећи полицајци") h = 5,0 cm са гуменим 
крајњим сегменатима ("крајнице") за гумене успориваче 
саобраћаја (h = 5,0 cm). 

    

    
  Обрачун по m¹. m¹ 1 = 12.500,00 

10. Демонтажа трајно оштећених сегмената (0,5 m) 
гумених успоривача саобраћаја ("лежећи полицајци") h 
= 5,0 cm и гумених крајњих сегмената ("крајнице") са 
транспортом на место које одреди надзорни орган. 

  

      
  Обрачун по m¹. m¹ 1 = 1.250,00 

11. Транспорт и монтажа старих сегмената (0,5 m), још 
увек у технички исправном стању, гумених успоривача 
саобраћаја ("лежећи полицајци") h = 5,0 cm и старих (у 
технички исправном стању) гумених крајњих сегмената 
("крајнице") са набавком и уградњом потребног 
додатног материјала (типлови, анкери, и сл.). 

  

      
  Обрачун по m¹. m¹ 1 = 1.500,00 

12. Набавка, испорука и постављање (уградња) звучних 
вибрационих трака за успоравање саобраћаја ширине 
12 cm и висине 1,8-2,5 mm у пару или сетовима од 5 - 6 
трака. 

  

      
  Обрачун по m¹. m¹ 1 = 1.800,00 

13. Набавка, испорука и уградња, на постојећи стуб, 
правоугаоног (600х800mm) саобраћајног огледала са 
ивицом наизменично обележеном црвеним и белим 
пољима, изведеним од материјала класе 2. 

  

      
  Обрачун по комаду.   kom 1 = 25.000,00 

14. Набавка, испорука и уградња, на постојећи стуб, 
округлог (Ø600 mm) саобраћајног огледала са ивицом 
наизменично обележеном црвеним и белим пољима, 
изведеним од материјала класе 2. 

  

      
  Обрачун по комаду.   kom 1 = 18.000,00 

15. Уклањање – демаркирање ознака од хладне пластике 
(стругањем – машинским фрезовањем) у зонама 
основних и средњих школа на којима су се ознаке 
истрошиле током екплоатационог периода. 

  

      
  Цена обухвата сав рад и материјал као и рад радника 

на регулисању саобраћаја за време извођења радова.   
      

  Обрачун по m².   m² 1 = 660,00 
16. Набавка, испорука и монтажа комплетног знака 

(комплетан склоп који обухвата плочу знака, материјал 
за лице знака и носаче - према 3.1. SRPS EN 12899-1) 
на постојећи стуб уграђен на терену. 

  

  

    

  
  

Саобраћајни знакови морају да буду у складу са 
Законом о безбедности саобраћаја на путевима (»Сл. 
Гласник РС« 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - 
одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 - 
одлука УС), Правилником о саобраћајној сигнализацији 
(»Сл. Гласник РС« 134/2014) и у потпуности усклађенa 
са српским стандардом SRPS EN 12899-1 који је 
еквивалентан са европским стандардом EN 12899-1. 
Саобраћајни знакови и табле од рефлектујућих 
материјала класе 2 у облику: 

  
  

  
  

  
  

  
  

16.1 ○ троугao, а = 900 mm  kom 1 = 4.800,00 

16.2 ○ квадрат и ромб, а = 600 mm  kom 1 = 4.800,00 

16.3 ○ круг, Ø600 mm  kom 1 = 4.800,00 
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16.4 ○ осмоугao (II-2), Ø600 mm  kom 1 = 5.500,00 

16.5 ○ правоугаоник, а = 600 mm/b = 900 mm kom 1 = 6.300,00 
16.6 ○ правоугаоник (III-2.1), a = 1.000 mm/b = 250 mm kom 1 = 3.600,00 

16.7 ○ правоугаоник (III-84), a = 300 mm/b = 1.000 mm kom 1 = 3.600,00 

16.8 ○ "андрејин крст" (I-34) kom 1 = 7.500,00 

  

  

  

  17. 
  

Набавка, испорука и монтажа саобраћајних знакова 
(комплет) »приближавање прелазу пута преко 
железничке пруге са браницима или полубраницима« 
(I-35) и »приближавање прелазу пута преко железничке 
пруге без браника или полубраника« (I-36) на постојећи 
стуб уграђен на терену. 
Од рефлектујућих материјала класе 2. 

kom 1 = 13.000,00 
18. Набавка, испорука и уградња двострано поцинкованог 

металног стуба-носача рефлектујућих саобраћајних 
знакова са израдом темеља-бетонске стопе од бетона 
МБ 15 на терену (у тротоар или зелену-земљану 
површину) дим. 40х40х50 cm, затвореним са горње 
стране пластичним поклопцем.         

  Двострано поцинковани метални стуб Ø60 mm/2,0 mm:         
18.1 ○ h = 2,1 m kom 1 = 2.500,00 
18.2 ○ h = 3,3 m kom 1 = 3.400,00 
18.3 ○ h = 3,6 m kom 1 = 3.800,00 
18.4 ○ h = 3,9 m kom 1 = 4.200,00 

  

  

  

  19. 
  

Набавка и уградња металних заштитних стубића Ø76 
mm/2,8 mm у тротоар или зелену-земљану површину 
са израдом темеља-бетонске стопе од бетона МБ 15 
дим. 40х40х40 cm. Надземни део стубића фарба се 
заштитном бојом и два пута завршном бојом 
наизменично црном и жутом са пољима која су дужине 
по 25 cm. 
○ h = 1,2 m (Ø76 mm/2,8 mm) kom 1 = 2.500,00 

        

20. 
  

Израда и уградња решеткастих носача малих и 
средњих пресека (округлих и квадратних кутијастих 
профила) са фарбањем основном и 2 пута завршном 
бојом. 
Обрачун по kg. kg 1 = 1.200,00 

21. Рад КВ радника (бравар-вариоц).         
  Обрачун по сату. h 1 = 1.250,00 

22. 
  

Обележавање попречних ознака на путу: 
неиспрекидане и испрекидане линије заустављања, 
пешачки прелази, косници и граничници на старом и 
новом коловозу, где се назиру или су потпуно 
избрисане постојеће ознаке, па је потребно извршити 
размеравање на терену, чишћење и одмашћивање 
коловоза пре обележавања.  
Цена обухвата набавку материјала, све припремне и 
завршне радње, као и рад радника на регулисању 
саобраћаја за време извођења радова. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  Обрачун по m².   m² 1 = 330,00 
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23. 
  

Обележавање натписа: ШКОЛА, STOP, Х, PAZI 
PEŠACI, ... на старом и новом коловозу и тротоару, где 
се назиру или су потпуно избрисане постојеће ознаке, 
па је потребно извршити размеравање на терену, 
чишћење и одмашћивање коловоза и тротоара пре 
обележавања. 
Цена обухвата набавку материјала, све припремне и 
завршне радње, као и рад радника на регулисању 
саобраћаја за време извођења радова. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  Обрачун по m².   m² 1 = 330,00 
24. 

  
Обележавање ознака на путу: паралелних косих 
линија на успоривачима саобраћаја од асфалт-
бетона (»лежећи полицајци«) на коловозу, наизменично 
белом и жутом бојом, где се назиру или су потпуно 
избрисане постојеће ознаке, па је потребно извршити 
размеравање на терену, чишћење и одмашћивање 
коловоза пре обележавања. 
Цена обухвата набавку материјала, све припремне и 
завршне радње, као и рад радника на регулисању 
саобраћаја за време извођења радова. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  Обрачун по m².   m² 1 = 340,00 

  
  

  
  

  
  

  
  

25. 
  
  

Обележавање оборених прелаза за инвалиде на 
тротоару, жутом бојом, где се назиру или су потпуно 
избрисане постојеће ознаке, па је потребно извршити 
размеравање на терену, чишћење и одмашћивање 
површина пре обележавања. 
Цена обухвата набавку материјала, све припремне и 
завршне радње, као и рад радника на регулисању 
саобраћаја за време извођења радова. 
Обрачун по m².   

m² 1 = 350,00 

  
  

  
  

  
  

  
  

26. 
  
  

Обележавање ознака хоризонталне саобраћајне 
сигнализације у зони школа на сеоском подручју са 
просечном транспортном даљином до 25 km на 
старом и новом коловозу, белом и жутом бојом, где се 
назиру или су потпуно избрисане постојеће уздужне и 
попречне ознаке: пешачки прелази, линије 
заустављања, натписи (ШКОЛА, STOP, Х, ...), 
паралелне косе линије на успоривачима саобраћаја од 
асфалт-бетона, па је потребно извршити размеравање 
на терену, чишћење и одмашћивање коловоза пре 
обележавања. 
Цена обухвата набавку материјала, све припремне и 
завршне радње, као и рад радника на регулисању 
саобраћаја за време извођења радова. 
Обрачун по m².   

m² 1 = 360,00 

  
  

  
  

  
  

  
  

27. 
  
  

Набавка и испорука саобраћајне опреме - "Растегљива 
ограда" (VII-7) од лаких материјала (алуминијума) 
обојена наизменично белом и црвеном бојом. Мора да 
буде лагана за транспорт и манипулацију, а довољно 
јака да остане стабилна у ветровитим условима и на 
неравном терену.  
Максимална ширина: 3.000 mm; минимална ширина: 
500 mm; Висина: 1.000 mm. 
Обрачун по комаду.   kom 1 = 19.000,00 
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28. 
  
  

Пластичне баријере "New Jersey" (X-1), од 
полиетилена, лагане и погодне за транспорт, да могу 
да се пуне водом или песком. Чепови на врху и дну да 
омогућавају брзо пуњење и пражњење. 
Димензије: 1.000х700х400 mm. 
Обрачун по комаду.   kom 1 = 5.000,00 

  
  

  
  

  
    

  

  
  

29 

 Израда тампонског слоја од каменог агрегата 0-
31,5mm са набавком, утоваром, транспортом, 
разастирањем, планирањем и ваљањем до потребне 
збијености     
Обрачун по m3 у збијеном стању. m3 1 = 2.500,00 

    
    

  

  
  

30 

 Израда тампонског слоја од каменог агрегата 0-63mm 
са набавком, утоваром, транспортом, разастирањем, 
планирањем и ваљањем до потребне збијености     
Обрачун по m3 у збијеном стању. m3 1 = 2.500,00 

  

        
31. 

Машински ископ земље III категорије у широком откопу 
са утоваром и oдвозом ископаног материјала на 
депонију  извођача радова , (80% машински и 20% 
ручно). 
Обрачун по m3. 

m³ 
1 

= 621,00 

  
    

  
  

  
  

32. 

 Ручни ископ земље III категорије, са утоваром и 
одвозом ископаног материјала на депонију извођача 
радова. 
Обрачун по m3. m³ 1 = 2.034,00 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

33. 

 Планирање постељице ручним путем са потребном 
тачношћу, и ваљањем до потребне збијености на 
коловозу и тротоару. 
Обрачун по m2. m² 1 = 120,00 

    
  

  
  34. 

 Планирање и ваљање постељице машинским путем 
Обрачун по m2  

m2 1 = 70,00 

  
  
  

  Набавка превоз и уградња бетонских ивичњака на 
слоју бетона МБ20 са заливaњем спојница цементним 
малтером. 
Обрачун по m¹. 

  
  

  

  
  
  
  

35.1.         - димензије ивичњака       18/24cm,  m¹ 1 = 1.808,00 
35.2.         - прелазни ивичњак дим. 14/18/24cm, m¹ 1 = 1.977,00 
35.3.         - баштенски ивичњак дим. 8/20/40cm, m¹ 1 = 1.130,00 

  
  

Нивелисање постојећих бетонских или камених  
ивичњака на слоју бетона МБ20. У цену улази вађење 
денивелисаног ивичњака, израда нове подлоге од 
бетона МБ20 и постављање ивичњака на потребну коту 
са заливањем спојница цементним малтером. 
Обрачун по m1. 

 

 

 

  
  

36.1.         - димензије ивичњака       18/24,  m¹ 1 = 1.240,00 
36.2.         - димензије ивичњака       20/24,  m¹ 1 = 1.350,00 

  
Рушење бетона са утоваром и одвозом шута на 
депонију извођача радова. 

  
      

37. Обрачун по m3.         m³ 1 x 6.000,00 

  

Израда хабајућег слоја од асфалт-бетона ручним путем 
са потребном тачношћу у погледу равности и 
носивости, и премазивањем емулзијом пре и после 
уграђивања асфалта.   

 

 

 

  
38.1. Гранулација 0-11mm,  d=5cm,         Обрачун по m². m² 1 = 1.367,30 
38.2. Гранулација 0-11mm,   по тони,    Обрачун по тони. t 1 = 10.936,00 

  Израда банкина од каменог агрегата 0-31,5 mm         
39. Обрачун по m3. м3 1 = 2.500,00 
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Опсецање постојеће асфалтне површине ради 
постизања праволинијског облика.    
Обрачун по m¹.       

 
 

   
  

40.1.         - дебљина слоја до 5cm,       m¹ 1 = 110,00 
40.2.         - дебљина слоја d=  5-10cm,       m¹ 1 = 135,00 

  
  

Израда бетонског јастука од бетона МБ20 на градским 
саобраћајницама. 
Обрачун по m2.         

  

  
    

  
41.1. Бетонски јастук МБ20, дебљине d=20cm, m² 1 = 1.838,00 
41.2. Бетонски јастук МБ20, дебљине d=10cm, m² 1 = 984,00 

  
Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских 
цеви . У цену урачунат и слој песка d=10cm, и ис. рова. 

  
  

  
  

42.1.         - армирано-бетонске цеви Ø 400mm,             m¹ 1 = 5.000,00 
42.2.         - армирано-бетонске цеви Ø 500mm, m¹ 1 = 6.000,00 

  
Набавка и уграђивање комплет уличних сливника са 
вертикалом и решетком на слоју бетона тј. подној 
плочи. (У цену је урачунат и ископ)         

43. Обрачун по комаду.      ком 1 = 25.900,00 

  
  

Набавка и уграђивање ПВЦ цеви за везу сливника са 
канализацијом. У цену је урачунат ископ земље за ров, 
слој песка испод, изнад и око цеви дебљине мин. 10cm.  
Обрачун по m1.   

  

    
  
  

44.1.         - Ø 150mm,      m¹ 1 = 900,00 
44.2.         - Ø 200mm,             m¹ 1 = 1.150,00 

  

      

  
45. 

Израда ревизионих шахтова од бетона МБ20, армирана 
двоструко арматурном мрежом Q188. Шахта је ливена 
на лицу места, унутрашњих димензија 1,00х1,00х1,00m 
са дебљином зидова и доње плоче d=20cm и 
обрађеном кинетом. У цену је  урачунат ископ, одвоз 
ископаног материјала и затрпавање око зидова шахте 
каменим материјалом са набијањем у слојевима. 
Обрачун по m1.   m¹ 1 = 35.000,00 

        
  

46. 

Набавка и уграђивање АБ плоча (двоструко 
армираних), са уграђеним шахт поклопцом . 
Уграђивање плоча вршити на слоју бетона. Плоча 
димензија 140*140*20цм 
Обрачун по комаду.      ком 1 = 30.000,00 

        

  
47. 

Дизање-спуштање постојећих шахт-поклопаца 
уграђених у армирано-бетонску плочу на потребну коту. 
У радове улази откопавање и нивелисање на слоју 
бетона. 
Обрачун по комаду.      ком 1 = 8.500,00 

    
  
  

  
  

48 

Набавка, превоз и уграђивање  бехатон плоча на слоју 
песка (агрегата), ручним путем.(Облик и боју бира 
инвеститор)     
Обрачун по m2.          - бехатон плоча d=6cm,     m³ 1 = 1.850,00 

        
  

49 

Нивелисање и поправка постојећих површина под 
бехатон и растер плочама на слоју песка. 
Обрачун по m2.                       м2 1 

= 
885,00 

         
50 

Разни браварски радови. 
Обрачун по килограму кг 1 = 250,00 

    
51 

Рад НК и ПК радника. 
Обрачун по сату.            h 1 = 890,00 

52 Рад теретног моторног возила носивости до 11t. h 1 = 5.000,00 

53 
Рад комбин. машине (багер-утовар.) снаге 80kw.(У цену 
је урачунат транспорт машине на градилиште) 

h 1 = 4.500,00 
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XII Одржавање   водотока   другог   и   нижег   реда 

Р.Б. Опис позиције радова Ј.М. Кол 
= 

Јединична 
цена 

Рашчишћавање растиња (ситног шибља) и стабала 
различитог пречника у зони водотока за обезбеђивање 
прилаза и рада на профилисању водотока. 
Позиција обухвата : сечење, раскресивање и одвоз 
исечених стабала и растиња, 

  
  

  
  

  
  

  
  

Количине према пречницима стабала:         

- крчење ситног растиња до 5cm m² 1 = 50,00 

- пречник стабла од 5 до 15cm kom 1 = 400,00 

- пречник стабла од 15 до 25cm kom 1 = 500,00 

- пречник стабла oд 25 до 35cm kom 1 = 800,00 

 
1. 

- пречник стабла преко 35cm kom 1 = 1.000,00 
Профилисање корита канала багером са просечном 
количином ископаног материјала око 1,50 m

3
/m

1
 

канала. 
Позиција обухвата : ископ са профилисањем и 
праћењем пада канала, ка реципијенту, са одлагањем 
материјала на обале канала и збијањем у слојевима. 

  
  

  
  

  
  

  
  

 
2. 

Обрачун по m
1
. m¹ 1 = 500,00 

Профилисање корита канала багером са просечном 
количином ископаног материјала око 1,50 m

3
/m

1
 

канала. 
Ова позиција подразумева ископ са профилисањем и 
праћењем пада канала, ка реципијенту, са одвозом 
материјала на депонију на удаљеност до 5km. 

  
  

  
  

  
  

  
  

 
3. 

Обрачун по m
1
. m¹ 1 = 850,00 

Ископ новоформираног канала за одвод површинске 
воде. 
Позиција обухвата : ископ канала у земљишту II и III 
категорије са вађењем пањева, пречника до 40cm, 
просечна количина ископаног материјала око 
2,50m

3
/m

1
.                     Обрачун по m

1
. 

 

   
- са утоваром и одвозом ископаног материјала до 5км 
даљине 

m¹ 
1 = 1.200,00 

 
4. 

- са депоновањем у страну, формирањем обостране 
обалоутврде и збијањем 

 
m¹ 1 = 1.000,00 

Набавка, транспорт и уградња АБ цеви. 
Позиција обухвата : набавка, транспорт и уградња АБ 
цеви са претходним ископом, збијањем подтла, 
уградњом на потребној коти дна канала, нивелманским 
праћењем и затрпавањем шљунковито-песковитим 
материјалом.                  Обрачун по m

1
.  

  
  

  
  

  
  

- пречник АБ цеви, промера 1.000mm   m¹ 1 = 12.000,00 

- пречник АБ цеви, промера 1.200mm   m¹ 1 = 15.000,00 

- пречник АБ цеви, промера 1.400mm   m¹ 1 = 18.000,00 

 
5. 

- пречник АБ цеви, промера 1.600mm   m¹ 1 = 22.000,00 

Нивелисање постојећих цевастих пропуста. 
Позиција обухвата : вађење постојећих цеви пропуста, 
докопавање подлоге и враћање истих са затрпавањем 
шљунковито-песковитим материјалом, а у свему према 
П.Т.П за ову врсту радова. 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 
6. 

Обрачун по m
1
. m¹ 1 =  3.500,00 

Рад радника по часу за непредвиђене радове око 
поправке уставе на каналу и остали пратећи послови.         

Укупан број часова рада радника - 50.          

 
7. 

Обрачун по радном часу. h 1 = 850,00 
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XIII 
Одржавање општинских и некатегорисаних путева на којима није завршни завршна 

обрада у асфалтном застору, већ је коловоз 
у тампону/ризла,шљунак и сл. 

1. ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ  И  ОДВОДЊАВАЊЕ  ПОВРШИНСКИХ  ВОДА 

Ред. бр. Опис  позиције  радова Ј.М. Количина = 
Јединична 

цена 

  

Машински ископ дотрајале коловозне 
конструкције у широком откопу, просечне 
дубине d=40cm са утоваром и oдвозом 
ископаног материјала на депонију до 15km 
даљине, (80% машински и 20% ручно). 

        

1.1. Обрачун по m3. m³ 1 = 800 

  
Планирање постељице машинским путем са 
потребном тачношћу и ваљањем до потребне 
збијености. 

        

1.2. Обрачун по m2. m² 1 = 70 

  

Риперовање постојеће коловозне 
конструкције са планирањем у погледу 
равности и тачности и ваљањем до потребне 
збијености. 

        

1.3. Обрачун по m2. m² 1 = 250 

  

Ископ канала машинским путем са вађењем 
пањева, пречника до 40cm и обликовањем 
(профилном кашиком), утоваром и 
транспортом : 

        

1.4.          - на даљину до 10km, m³ 1 = 750 

  
Прочишћавање канала машинским путем 
профилном кашиком са утоваром у возило и 
транспортом, процена 0,33m3/m1 

  

1.5.          - на даљину до 10km, m³ 1 = 650 

  

Набавка, транспорт и уграђивање армирано-
бетонских цеви. У цену урачунат слој песка 
d=10cm, затрпавање шљунковито-песковитим 
материјалом са претходним ископом рова. 

       

1.6.1. Армирано-бетонске цеви О 400 mm            m1 1 = 5.000,00 

1.6.2. Армирано-бетонске цеви О 500 mm m1 1 = 6.000,00 

1.6.3. Армирано-бетонске цеви О 600 mm m1 1 = 7.000,00 

1.6.4. Армирано-бетонске цеви О 800 mm m1 1 = 9.500,00 

        
2. ПОПРАВКА  КОЛОВОЗНЕ  КОНСТРУКЦИЈЕ 

Ред. бр. Опис  позиције  радова Ј.М. Количина = 
Јединична 

цена 

  

Израда тампонског слоја од каменог агрегата 
0–31,5mm са набавком, утоваром, 
транспортом, разастирањем, планирањем и 
ваљањем до потребне збијености, Ks=0,10.    

     

2.1. Обрачун по m3 у збијеном стању. m³ 1 = 2.100,00 

  

Израда тампонског слоја од шљунка природне 
гранулације са набавком, утоваром, 
транспортом, разастирањем, планирањем и 
ваљањем до потребне збијености, Ks=0,25.    
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2.2. Обрачун по m3 у збијеном стању. m³ 1 = 1.450,00 

  

Израда тампонског слоја од камен тампона са 
јаловином са набавком, утоваром, 
транспортом, разастирањем, планирањем и 
ваљањем до потребне збијености, Ks=0,10.    

        

2.3. Обрачун по m3 у збијеном стању. m³ 1 = 1.450,00 

  
Утовар, транспорт до 15km даљине, 
разастирање, планирање и ваљање каменог 
материјала (материјал обезбедила М.З.) 

        

2.4. Обрачун по m3 у збијеном стању. m³ 1 = 900 

  

Разастирање у погледу равности и тачности 
са планирањем и ваљањем до потребне 
збијености (материјал допремљен на 
градилиште). 

  

2.5. Обрачун по m3 .     m³ 1 = 500 

3. РАД  ВОЗИЛА  И  МЕХАНИЗАЦИЈЕ 

Ред. бр. Опис  позиције  радова Ј.М. Количина = 
Јединична 

цена 

3.1. 
Рад теретног моторног возила са 
нисконосећом плато-приколицом. 

h 1 = 5.500,00 

3.2. Рад грејдера снаге 90-110kW. h 1 = 6.500,00 

3.3. Рад багера снаге до 80-110kW. h 1 = 6.000,00 

3.4. 
Рад комби. машине (багер-утоваривач) снаге 
80kW. 

h 1 = 4.000,00 

3.5. Рад ваљка тежине, min 11t. h 1 = 4.500,00 
 
 
 

XIV 
Одржавање општинских и некатег. путева са асфалтним  

коловозним застором 

1. Земљани радови и одводњавање 

Ред. бр. Опис  позиција радова Ј.М. Количина = Јединична цена 

  

Машински ископ дотрајале коловозне 
конструкције у широком откопу, просечне 
дубине d=40cm са утоваром и oдвозом 
ископаног материјала на депонију до 10km 
даљине, (80% машински и 20% ручно). 

        

1.1. Обрачун по m3. m³ 1 = 650 

  
Планирање постељице машинским путем са 
потребном тачношћу и ваљањем до 
потребне збијености. 

        

1.2. Обрачун по m2. m² 1 = 70 

  

Риперовање постојеће коловозне 
конструкције са планирањем у погледу 
равности и тачности и ваљањем до 
потребне збијености. 

        

1.3. Обрачун по m2. m² 1 = 300 

Прочишћавање и обликовање канала 
машинским путем са профилном кашиком. 
Обрачун по m³ ископаног материјала у 
збијеном стању. 

  

Ископани материјал утоварити у возило и 
транспортовати: 
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1.4.          - на даљину до 10km, m³ 1 = 650 
Набавка, транспорт и уграђивање армирано-
бетонских цеви. У цену урачунат и слој 
песка d = 10 cm, затрпавање шљунковито-
песковитим материјалом са претходним 
ископом рова, а у свему према ПТП за ову 
врсту радова. 

  

Обрачун по m¹. 

        

1.5.1. армирано-бетонске цеви Ø400mm      m¹ 1 = 5.000,00 

1.5.2. армирано-бетонске цеви Ø500mm      m¹ 1 = 5.500,00 

1.5.3. армирано-бетонске цеви Ø600mm      m¹ 1 = 6.000,00 

1.5.4. армирано-бетонске цевиØ1000mm      m¹ 1 = 10.000,00 

  
Израда једноставних бетонских елемената 
од МB30 у потребној оплати са арматуром 
(процена 80kg/m3 бетона) 

        

1.6. Обрачун по m3. m³ 1 = 12.500,00 

2. Поправка коловозне конструкције  

Ред. бр. Опис  позиција радова Ј.М. Количина = Јединична цена 

  

Израда тампонског слоја од каменог 
агрегата 0–31,5mm са набавком, утоваром, 
транспортом, разастирањем, планирањем и 
ваљањем до потребне збијености, Ks=0,10.    

     

2.1. Обрачун по m3 у збијеном стању. m³ 1 = 2.100,00 

  

Припремни радови на крпљењу ударних 
рупа.                                             Позиција 
обухвата : машинско стругање (фрезовање) 
или рад компресора на разбијању или 
опсецање тестером оштећеног и 
деформисаног асфалтног застора у слоју 
дебљине d=5cm, засецање улазно-излазних 
ивица третиране површине, утовар и одвоз 
материјала (просечна транспортна даљина 
25km), механичко чишћење, издувавање 
компримованим ваздухом, прскање 
површине емулзијом са заливањем улазно-
излазних ивица. 

        

2.2. Обрачун по m2. m² 1 = 450 

  

Израда хабајућег слоја од асфалт-бетона 
ручним путем са потребном тачношћу у 
погледу равности и носивости, и 
премазивањем емулзијом након уградње 
асфалтне мешавине.   

        

2.3.1. 
Гранулација 0-11mm,  d=5cm,         Обрачун 
по m². 

m² 1 = 1.250,00 

2.3.2. 
Гранулација 0-11mm,   по тони,    Обрачун по 
тони. 

t 1 = 9.500,00 

  
Израда банкина од каменог агрегата 0-31,5 
mm, просечне дебљине d=6cm у уваљаном 
стању.  

      

2.4. Обрачун по m2. m² 1 = 250 

3. Радна снага 

Ред. Бр. Опис позиција Ј.М. Количина = Јединична цена 

         
  Рад НК и ПК радника.        

3.1. Обрачун по норма сату.            h 1 = 500 



Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве «Градац» Чачак  

- 124 - 

4. Механизација 

Ред. бр. Опис  позиција Ј.М. Количина = Јединична цена 

4.1. 
Рад грејдера снаге 90-110Kw (допремљено 
средство на градилиште). 

h 1 = 5.500,00 

4.2. 
Рад багера снаге до 80-110kW (допремљено 
средство на градилиште). 

h 1 = 6.500,00 

4.3. 
Рад комби. машине (багер-утоваривач) 
снаге 80kW (допремљено средство на 
градилиште). 

h 1 = 6.500,00 

4.4. 
Рад ваљка тежине мин. 11t (допремљено 
средство на градилиште). 

h 1 = 5.500,00 

4.5. 
Рад компресора (допремљено средство на 
градилиште) 

h 1 = 2.500,00 

 

 

XV Појачана   поправка   општинских   и   некатегорисаних   путева 

Р.Б. Опис позиције радова Ј.М. Кол 
= 

Јединична 
цена 

Прочишћавање канала машинским путем са утоваром 
и одвозом на депонију, транспортна даљина до 5km 
даљине, просечна количина ископа 0,35 m3/m1 . 

  
  

  
  

  
  

  
  

 
1. 

Обрачун по m1. m¹  1 =  700,00 
Планирање у погледу равности и тачности и ваљањем 
до потребне збијености постељице од постојећег 
материјала. 

 
   

 
2. 

Обрачун по m2 m2 1 = 75,00 
Израда тампон слоја од каменог агрегата, гранулације 
0-31,5mm машинским путем са планирањем у погледу 
равности и тачности и ваљањем до потребне 
збијености. 

  
  

  
  

  
  

  
  

 
3. 

Обрачун по m3. m3 1 = 2.200,00 
Израда тампон слоја од каменог агрегата, гранулације 
0-63mm машинским путем са планирањем у погледу 
равности и тачности и ваљањем до потребне 
збијености. 

  
  

  
  

  
  

  
  

 
4. 

Обрачун по m3. m3 1 = 2.150,00 
Риперовање постојеће коловозне конструкције са 
планирањем у погледу равности и тачности и 
ваљањем до потребне збијености. 

 
   

 
5. 

Обрачун по m2  m2 1 = 300,00 
Фрезовање деформисаног и оштећеног постојећег 
асфалтног коловозног застора фрез-машином 
(Wirtgen).  

  
  

  
  

  
  

 
6. 

Обрачун по m2  m2 1 = 350,00 
Израда хабајућег слоја од асфалт-бетона, гранулације 
0-16mm, дебљине d=6cm машинским путем са 
потребном тачношћу у погледу равности, носивости и 
премазивањем емулзијом подлоге пре полагања 
асфалтног застора.   

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 
7. 

Обрачун по m2. m2 1 =  1.300,00 
Израда банкина од каменог агрегата 0-31,5mm, 
просечне дебљине d=6cm у уваљаном стању, ширине 
b = 0,75 m.         

 
8. 

Обрачун по m2. m2  1 = 450,00  
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 XVI НАБАВКА  МОБИЛИЈАРА 
            

Р.Б. Опис позиције радова ЈМ Кол = Цена /ЈМ 

1. 
  

Корпа за отпатке састоји се од бетонског тела корпе, 
марке бетона МБ30, са челичном арматурном 
мрежом, улошка корпе (посуда за сакупљање и 
пражњење отпадака), украсних трака од нерђајућег 
метала (2 ком.). 
Корпа за отпатке је израђена од белог цемента и 
агрегатне мешавине млевеног мермера у боји (бело 
зрно, црвено зрно и црно зрно гранулације 0-2) уз 
додатак адитива за квалитет смесе превасходно као 
заштита од соли и мраза и челичне арматурне мреже 
дебљине по прорачуну да задовољи стабилност везе. 
Тело корпе је ваљкастог облика спољног пречника 
Ø50 cm ± 2 cm унутрашњег пречника Ø40 cm ± 2 cm и 
висине 65 cm ± 2 cm у калупу са 2 жлеба дубине 8 mm 
– 9 mm за украсне траке од нерђајућег метала ширине 
25 mm – 30 mm. Завршна обрада по изливању из 
калупа је испирање до постизања кулир површине. 
Доња страна тела корпе за отпатке је отворена да се 
атмосферске воде не би задржавале. Ивице су 
спојене арматурном мрежом због стабилности тела 
корпе.  
Корпа за отпатке опремљена је улошком од 
поцинкованог лима дебљине 0,5 mm, који је конусног 
облика са ручицама за вађење ради пражњења 
садржаја и пепељаром. Уложак је на дну перфориран. 
Димензије корпе за отпатке: 
Висина корпе за отпатке: 65 cm ± 2 cm; Спољни 
пречник тела корпе за отпатке: Ø50 cm ± 2 cm; 
Унутрашњи пречник тела корпе за отпатке: Ø40 cm ± 
2 cm; Запремина корпе за отпатке: 60 литара ± 5%; 
Тежина корпе за отпатке: je у распону125 kg до 135 kg. 
  

КОМ 1 Х 
 

26.000,00 

2. 

Корпа за отпатке састоји се од бетонског тела корпе, 
марке бетона МБ30, са челичном арматурном мрежом 
и улошка корпе (посуда за сакупљање и пражњење 
отпадака). 
Корпа за отпатке је израђена од белог цемента и 
агрегатне мешавине млевеног мермера у боји (бело 
зрно, црвено зрно и црно зрно гранулације од 0-2) уз 
додатак адитива за квалитет смесе превасходно као 
заштита од соли и мраза и арматурне мреже дебљине 
по прорачуну да задовољи стабилност везе. 
Тело корпе је квадратног облика спољних димензија 
45 cm x 45 cm, висине 70 cm ± 2 cm и унутрашњим 
пречником отвора Ø32 cm. Арматура је постављена 
по прорачуну у калупу са 2 жлеба који се налазе у 
доњем делу корпе за отпатке, дубине 3 cm и ширине 6 
cm. Завршна обрада по изливању из калупа је 
испирање до постизања кулир површине. 
Доња страна тела корпе за отпатке поседује отвор за 
дренажу да се атмосферске воде не би задржавале. 
Лако се празни, пере и одржава. 

КОМ 1 Х 26.000,00 
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Корпа за отпатке опремљена је улошком од 
поцинкованог лима дебљине 0,5 mm, који је ваљкастог 
облика пречника Ø32 cm са ручицама за вадјење ради 
пражњења садржаја и пепељаром. Уложак је на дну 
перфориран. 
Димензије корпе за отпатке: 
Висина корпе за отпатке: 70 cm ± 2 cm; Димензије 
основе корпе за отпатке: 45 cm x 45 cm; Запремина 
корпе за отпатке: 56 литара ± 5%; 
Тежина: je у распону 200 kg до 210 kg. 
  

КОМ 1 Х 32.000,00 3. 
  

Набавка и уградња металне клупе савременог 
дизајна урађене од дебелозидих челичних цеви Ø50 
mm које су галвански поцинковане па 
пластифициране у боји по жељи инвеститора. 
Челичне цеви треба да буду савијене у облик такав да 
је подконструкција направљена из два посебно 
савијена дела за ношење седалног и наслоног дела, 
који је урађен под косином која је удобна за седење. 
Спојени су савијеном цеви, попречно ради држања 
распона, а оба дела су спојена заваривањем 
уздужним носачем од цеви Ø40 mm, слободни крајеви 
цеви су затворени. Седиште и наслон су урађени из 7 
ком. штафни од тврдог дрвета, фино обрађених , 
заштићених импрегнацијом па премазани основним и 
два пута завршним премазом. Наслон да буде урађен 
под косином која обезбеђује удобно седење 
корисника. Сви елементи да буду фино брушени без 
оштрих ивица. Постављање клупа се врши на више 
начина зависно од врсте подлоге, може анкерисањем 
у свеж бетон или типловањем за тврду подлогу према 
упутству произвођача. 
Димензије клупе : 1800 mm x h 780 mm/450 mm. 
          

 

XVII ОДРЖАВАЊЕ ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА 

Р.Б. Опис позиције радова ЈМ Кол = Цена /ЈМ 

1. 
Према Уговору са ЈП“Железнице Србије“ ,ЈП „Градац“ 
сноси део трошкова за прелазе на територији града 
Чачка 

износ. 1 = 
2.700.000,00 

дин 

 

XVIII ЦЕНА УСЛУГА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП “ГРАДАЦ“- РАДНА СНАГА 

Р.Б. Опис позиције радова ЈМ Кол = Цена /ЈМ 

1. 
Просечна цена сата запосленог у ЈП „Градац“ Чачак 
са припадајућим материјалним трошковима. 

h. 1 = 
1.164,60 

дин 
 

 

Напомена:         Уколико се цене за напред наведене позиције, добијене у поступку јавне набавке, разликују  
од предложених, примениће се цене утврђене у поступку јавне набавке, сходно Закону о јавним набавкама.  
 

Надзорни одбор 

ЈП "ГРАДАЦ" ЧАЧАК 
Председник 

Дејан Рашић, дипл.инг.архитектуре  

______________________ 
 

 


