
 
  

         
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ 

'' ГРАДАЦ '' ЧАЧАК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''ГРАДАЦ'' ЧАЧАК 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ч А Ч А К 
АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 2 

 
 
 
 
 
 

САДРЖАЈ 
 

 
 

 
1.  Извештај о извршењу Финансијског плана  
     пословања са прегледом потраживања и 
     обавеза на дан 31.12.2015. године                                                страна  3-11                                                 
 
2.   Извештај о раду Надзорног одбора и директора                                                                 страна 12-14 
 
3.   Извештај о раду служби  ЈП „Градац“ 
            - Урбанистичке службе 
            - Службе за инвестиције и надзор 
            - Службе за грађевинско земљиште 
            - Служба за јавне набавке 
            - Службе правне послове 
            - Рачуноводствена служба            
            - Служба за финансијску оперативу 
            - Служба за опште послове                                                                                             страна  15-30                                                                                                                       

 
 

4.  Упоредни преглед података извршених улагања 
      у односу на планирана програмима у 2015. години                                                          страна  31-33 

 
5.   Извештај о извршењу Програма изградње и  
       одржавања јавних путева и улица  у 2015.години                                                            страна  34-39 
 
 
6.   Извештај о извршењу Програма уређивања 
      грађевинског земљишта   у 2015.години                                                                             страна  40-41 
 
7.  Извештај физичког обима активности за 2015.годину                                                      страна  42-43 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 3 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ ''ГРАДАЦ'' ЧАЧАК  У 2015. ГОДИНИ 

 
I ПРИХОДИ 

 
Редни 
број 

Врста прихода План 
2015. 

Остварено 
01.-12. 2015. 

Индекс 
извршења % 

 
1. 

Накнада за уређивање 
грађевинског  земљишта 

 
131.100.000,00 

 
107.818.497,00 

 
  82,24 

 
2. 

Накнада за коришћење 
грађевинског земљишта 

 
45.000.000,00 

 
17.096.705,00 

 
  37,99 

 
3. 

 
Приходи од земљишта 

 
25.000.000,00 

 
21.967.011,00 

 
  87,87 

 
4. 

 
Средства буџета Града  

 
301.575.000,00 

 
305.737.826,00 

 
101,38 

 
5. 

Средства буџета Града Чачка за побољшање 
безбедности саобраћаја 

 
18.725.000,00 

 
16.838.170,00 

 
 89,92 

 
6. 

 
Средства за заштиту животне средине 

 
7.000.000,00 

 
6.768.730,00 

 
 96,70 

 
7. 

 
Средства буџета Града из буџетске резерве 

 
9.000.000,00 

 
6.815.938,00 

 
 75,73 

 
8. 

Средства буџета Републике-Министарство 
трговине,туризма и телекомуникације 

  
35.000.000,00 

 

 
9. 

 
Сопствени приходи 

 
500.000,00 

 
499.874,00 

 
99,97 

 
10. 

 
Рефундација боловања преко 30 дана 

 
100.000,00 

 
81.925,00 

 
81,93 

 
УКУПНО ПРИХОДИ: 

 
538.000.000,00 

 
518.624.676,00 

 
96,40 

 
II РАСХОДИ 

 
Редни 
број 

Врста трошкa План 
2015. 

Остварено 
01.-12. 2015. 

Индекс 
извршења 

 
1. 

Трошкови по Програму изградње и одржавања 
јавних путева и улица  

 
366.523.000,00 

 
342.632.380,00 

 
93,48 

 
2. 

Трошкови по Програму уређивања грађевинског 
земљишта  

 
73.092.000,00 

 
51.364.786,00 

 
70,27 

 
3. 

 
Трошкови пословања 

 
84.885.000,00 

 
78.927.934,00 

 
92,98 

 
4. 

 
Набавка основних средстава 

 
4.500.000,00 

 
3.883.638,00 

 
86,30 

 
5. 

 
Трошкови за санацију штета од поплаве 

 
9.000.000,00 

 
6.815.938,00 

 
75,73 

 
УКУПНО РАСХОДИ (1+2+3+4+5): 

 
538.000.000,00 

 
483.624.676,00 

 
89,89 
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АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.ГОДИНУ 
САДРЖАЈ АНАЛИЗЕ 
             

      Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и 
путеве „ГРАДАЦ“ Чачак за 2015. годину донет је од стране Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак на 
седници одржаној  04.12.2014. години и за исти је Скупштина града Чачак на седници одржаној 29. и 
30.12.2014. године, 08.12 И 13. јануара 2015. године донела Одлуку бр.06-277/14-I о давању сагласности 
која је објављена у „Службеном листу града Чачка број 1 од 14.01.2015. године. 
                    Надзорни одбор ЈП „Градац“ Чачак је на седници одржаној 18.09.2015.године донео Измене и 
допуне Програма  пословања ЈП „Градац“ за 2015. годину, Измене Програма изградње и одржавања јавних 
путева и улица за 2015.годину као и утврдио Нацрт Програма уређења грађевинског земљишта за 2015. 
годину, а све на основу показатеља извршења основног Програма пословања за 2015. годину којима је 
евидентирана потреба за изменама програма пословања. На основу наведеног Надзорни одбор  ЈП „Градац“ 
Чачак је донео одлуку  о изменама и допунама Програма пословања  за 2015. годину и за исти је 
Скупштина града Чачак на седници одржаној 29. и 30.септембра и 2. октобра 2015. године донела Одлуку 
број 06-155/15-I о давању сагласности која је објављена у „Службеном листу града Чачка“ број 16 од 
03.10.2015. године. 

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА   
Редни 
број 

Врста прихода План 
2015. 

Остварено 
01.-12. 2015. 

Индекс 
извршења % 

 
1. 

Накнада за уређивање 
грађевинског  земљишта 

 
131.100.000,00 

 
107.818.497,00 

 
82,24 

 
2. 

Накнада за коришћење 
грађевинског земљишта 

 
45.000.000,00 

 
17.096.705,00 

 
37,99 

 
3. 

 
Приходи од земљишта 

 
25.000.000,00 

 
21.967.011,00 

 
87,87 

 
4. 

 
Средства буџета Града  

 
301.575.000,00 

 
305.737.826,00 

 
101,38 

 
5. 

Средства буџета Града Чачка за побољшање 
безбедности саобраћаја 

 
18.725.000,00 

 
16.838.170,00 

 
89,92 

 
6. 

 
Средства за заштиту животне средине 

 
7.000.000,00 

 
6.768.730,00 

 
96,70 

 
7. 

 
Средства буџета Града из буџетске резерве 

 
9.000.000,00 

 
6.815.938,00 

 
75,73 

 
8. 

Средства буџета Републике-Министарство 
трговине,туризма и телекомуникације 

  
35.000.000,00 

 

 
9. 

 
Сопствени приходи 

 
500.000,00 

 
499.874,00 

 
99,97 

 
10. 

 
Рефундација боловања преко 30 дана 

 
100.000,00 

 
81.925,00 

 
81,93 

 
УКУПНО ПРИХОДИ: 

 
538.000.000,00 

 
518.624.676,00 

 
96,40 

 
 У табели дат је упоредни преглед планираних и остварених прихода и може се видети да је од 
538.000.000,00 динара планираних прихода, остварено 518.624.676,00 динара што представља 96,40%. 
Приходи  од редног броја 1. до редног броја 4. опредељени су буџетом Града Чачка на економским 
класификацијама за ЈП “ Градац“ Чачак и планирани су у износу од  502.675.000,00 динара, а остварени су у 
износу од  452.620.039,00 динара односно 90,04% од планираног.  
Планирани су приходи за побољшање безбедности саобраћаја у износу од 18.725.000,00 динара, а 
остварени 16.838.170,00 динара што је 89,92% у односу на план. Средства за заштиту живптне средине 
планирана су у износу од 7.000.000,00 динара, а остварени  6.768.730,00,00 динара што је 96,70% у односу 
на план. Планирани приходи из буџетске резерве у износу од 9.000.000,00 динара, остварени су у износу од 
6.815.938,00 динара, односно 75,73% у односу на планиране. Планирани су остали приходи ( редни број 9 
и 10 табеле) у износу од 600.000,00 динара , а остварено 581.799,00 динара  што је 96,97%. 
     Остварен је приход од Министарства трговине, туризма и телекомуникације износ од 35.000.000,00 
динара наменски за „Рехабилитацију коловоза општинског пута Л 308  од Бање Трепча до моста на 
реци Бањи“  
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                          ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА  

 
 

Редни 
број 

Врста трошкa План 
2015. 

Остварено 
01.-12. 2015. 

Индекс 
извршења 

 
1. 

Трошкови по Програму изградње и одржавања 
јавних путева и улица  

 
366.523.000,00 

 
342.632.380,00 

 
93,48 

 
2. 

Трошкови по Програму уређивања грађевинског 
земљишта  

 
73.092.000,00 

 
51.364.786,00 

 
70,27 

 
3. 

 
Трошкови пословања 

 
84.885.000,00 

 
78.927.934,00 

 
92,98 

 
4. 

 
Набавка основних средстава 

 
4.500.000,00 

 
3.883.638,00 

 
86,30 

 
5. 

 
Трошкови за санацију штета од поплаве 

 
9.000.000,00 

 
6.815.938,00 

 
75,73 

 
УКУПНО РАСХОДИ (1+2+3+4+5): 

 
538.000.000,00 

 
483.624.676,00 

 
89,89 

 
 

Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путева  „Градац“ Чачак 
има статус индиректног корисника буџетских средстава и као такво пословне промене евидентира према 
приспелој документацији. Финансијске извештаје сачињава по готовинском принципу, а у складу са 
Законом и Уредбом о буџетском рачуноводству и доставља га Управи за јавна плаћања Републике Србије.    
Остварени приход од 518.624.676,00 динара наменски је трошен  на финансирање реализације усвојених 
Програма ЈП ''Градац'' Чачак за 2015.годину (''Програм уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта''  
''Програм изградње и одржавања јавних путева и улица''), на финансирања ''Трошкова пословања'' и 
''Набавке основних средстава (опреме)''као и на  трошкове санација штета од поплава, тако да је остварење 
расхода следеће: 
-Програм изгра.и одржа.јав.путева и улица  остварен је са 93,48% у износу од 342.632.380,00 дин.,  
-Програм уређења грађеви.земљишта остварен је са 70,27% у износу од 51.364.786,00 дин., 
-Трошкови пословања остварени су са 92,98% и износе 78.927.934,00 динара, 
-Набавка основних средстава остварена  је са 86,30% у износу од 3.883.638,00 динара 
-Трошкови за санацију штете од поплава остварени су 75,73 у износу од 6.815.938,00 дин. 
У току 2015. године спроведено је извлашћивање земљишта за изградњу улица у износу од 
41.495.896,00 динара.  
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   ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 
у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године 

БРОЈ 
КОНТО 

ОПИС  ИЗНОС 
ПЛАНИРАНИХ 

ПРИХОДА ЗА 2015. 

ИЗНОС 
ОСТВАРЕНИХ 

ПРИХОДА У 2015. 

ПРОЦЕНАТ 
ОСТВАРЕЊА 

1 2 3 4 4/3 
 

700 
  

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
 

538.000.000,00 
 

518.624.676.00 
 

96,40 
 700000 Текући приходи 538.000.000,00 518.624.676.00 96,40 

730  ДОНАЦИЈЕ,ПОМОЋИ ИТРАНСФЕРИ  35.000.000,00  
 733141 Наменски трансфери од Републике у корист 

нивоа градова 
 35.000.000,00  

790  ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 538.000.000,00 483.624.676.00 89,89 
 791111 Приходи из буџета 538.000.000,00 483.624.676.00 89,89 
  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(700000+800000) 

 
538.000.000,00 

 
518.624.676.00 

 
96,40 

 
БРОЈ 

КОНТО 
ОПИС  ИЗНОС 

ПЛАНИРАНИХ 
РАСХОДА ЗА 2015. 

ИЗНОС 
ОСТВАРЕНИХ 

РАСХОДА У 2015. 

ПРОЦЕНАТ 
ОСТВАРЕЊА 

1 2 3 4 4/3 
411  Плате,додаци и накнаде запослених 41.058.168,00 40.622.031,00 98,94 

 411111 Плате по основу цена рада 41.058.168,00 40.622.031,00 98,94 
412  Социјални доприноси на терет послодавца 7.349.412,00 7.271.344,00 98,94 

 412111 Доприноси за ПИО запослених 4.926.980,00 4.874.644,00 98,94 
 412211 Доприноси за адраствено осигурање 2.114.496,00 2.092.035,00 98,94 
 412311 Доприноси за незапосленост 307.936,00 304.665,00 98,94 

414  Социјална давања запосленима 771.965,00 422.319,00 54,71 
 414121 Боловање преко 30 дана 100.000,00 81.925,00 81,93 
 414311 Отпремнина приликом одласка у пензиј 110.000,00 108.428,00 98,57 
 414314 Помоћ у сл.смрти запосленог-чл.породи 250.000,00 231.966,00 92,79 
 414419 Остале помоћи запосленим радницима 311.965,00  - 

415  Накнаде трошкова за запослене 550.000,00 518.099,00 94,20 
 415112 Накнаде трош.за превоз на посао и са по 550.000,00 518.099,00 94,20 
416  Награде запосле.и остали посебни расходи 300.000,00 269.602,00 89,87 

 416111 Јубиларне награде 300.000,00 269.602,00 89,87 
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БРОЈ 

КОНТО 
ОПИС  ИЗНОС ПЛАНИРАНИХ 

РАСХОДА ЗА 2015. 
ИЗНОС ОСТВАРЕНИХ 

РАСХОДА У 2015. 
ПРОЦЕНАТ 
ОСТВАРЕЊА 

421  Стални трошкови 120.466.000,00 118.386.913,00 98,27 
 421111 Трошкови платног промета 1.200.000,00 879.460,00 73,29 
 421211 Услуге за електричну енергију 60.850.000,00 60.497.891,00 99,42 
 421225 Централно грејање 900.000,00 763.316,00 84,81 
 421311 Услуге водовода и канализације 70.000,00 27.688,00 39,55 
 421321 Дератизација 200.000,00  - 
 421325 Услуге чишћења 55.076.000,00 54.481.458,00 98,92 
 421411 Телефон,телефакси телефакс 500.000,00 391.067,00 78,21 
 421412 Интернет и слично 200.000,00 178.447,00 89,22 
 421414 Услуге мобилног телефона 800.000,00 745.434,00 93,18 
 421419 Остале услуге комуникације 70.000,00 57.798,00 82,57 
 421422 Услуге доставе 400.000,00 275.944,00 68,99 
 421511 Осигурање зграде 20.000,00  - 
 421512 Осигурање возила 70.000,00 44.184,00 63,12 
 421513 Осигурање опреме 10.000,00  - 
 421521 Осигу. запослених у сл.несреће на раду  100.000,00 44.226,00 44,23 

422  Трошкови путовања 330.000,00 209.881,00 63,60 
 422111 Трошкови дневница на сл.пут. у земљи 200.000,00 197.086,00 98,54 
 422121 Трошкови превоза на сл.пут. у земљи 30.000,00 12.795,00 42,65 
 422211 Трошкови дневница на сл.пут. у иностранству 100.000,00  - 

423  Услуге по уговору 8.706.682,00 6.673.765,00 76,65 
 423191 Остале административне услуге 60.000,00 26.465,00 44,11 
 423212 Услуге одржавања софтера 270.000,00 236.539,00 87,61 
 423321 Котизација за семинаре 250.000,00 66.300,00 26,52 
 423399 Остали издаци за стручно образовање 350.000,00 116.667,00 33,33 
 423421 Услуге информисања јавности 110.000,00 110.000,00 100,00 
 423432 Објављивање тендера иинфор.огласа 1.500.000,00 948.625,00 63,24 
 423439 Остале услуге рекламе и пропаганде 200.000,00 186.450,00 93,23 
 423521 Правно заступање пред судовима 500.000,00 500.000,00 100,00 
 423531 Услуге вештачења 850.000,00 839.127,00 98,72 
 423591 Накнаде чл.управних,надзорних одбора  608.682,00 576.931,00 94,78 
 423599 Остале стручне услуге 2.728.000,00 1.926.799,00 70,63 
 423621 Угоститељске услуге 250.000,00 193.845,00 77,54 
 423711 Репрезентација 250.000,00 240.720,00 96,29 
 423911 Остале опште услуге 780.000,00 705.297,00 90,42 
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ОСТВАРЕЊА 

424  Специјализоване услуге 34.370.000,00 31.212.522,00 90,81 
 424511 Услуге одржа.наци.паркова и приро.пов 28.120.000,00 28.086.222,00 99,88 
 424611 Услуге очување животне средине 2.750.000,00 2.196.000,00 79,85 
 424631 Геодетске услуге 3.500.000,00 930.000,00 26,57 

425  Текуће поправке и одржавање 222.107.000,00 195.933.980,00 88,22 
 425119 Остале ус. и матер.за текуће поп.и одржа. згра 250.000,00 168.127,00 67,25 
 425191 Текуће попра.и одржа.осталих објеката 221.537.000,00 195.571.857,00 88,28 
 425211 Механичке поправке 200.000,00 130.473,00 65,24 
 425222 Рачунарска опрема 80.000,00 41.593,00 51,99 
 425223 Орема за комуникацију 30.000,00 15.970,00 53,23 
 425229 Остале поп.и одржа.админи.опреме 5.000,00 2.300,00 46,00 
 425281 Текуће поп.иодржа.опреме за јав.безбед 5.000,00 3.660,00 73,20 

426  Материјал 3.720.000,00 2.840.184,00 76,35 
 426111 Канцеларијски материјал 1.090.000,00 1.082.283,00 99,29 
 426124 ХТЗ опрема 30.000,00 9.600,00 32,00 

 426311 Стручна литература за ред.потре.запосл 500.000,00 485.870,00 97,17 
 426411 Бензин 1.400.000,00 622.773,00 44,48 
 426591 Остали материјал за очување животне средине 400.000,00 395.661,00 98,92 
 426819 Остали материјал за одржа.хигијене 150.000,00 116.784,00 77,86 
 426919 Остали материјал за посебне намене 150.000,00 127.213,00 84,81 
465  Остале донације,дотације и трансфери 5.863.261,00 5.748.935,00 98,05 
 465112 Остале текуће дотације по закону 5.863.261,00 5.748.935,00 98,05 
482  Порези,обавезне таксе и казне  3.200.512,00 2.970.016,00 92,80 
 482111 Стални порез на имовину 150.000,00 150.000,00 100,00 
 482131 Регистрација возила 100.000,00 15.087,00 15,09 
 482191 Остали порези 900.000,00 831.908,00 92,43 
 482211 Републичке таксе 30.512,00 14.150,00 46,38 
 482241 Општинске таксе 20.000,00  - 
 482251 Судске таксе 2.000.000,00 1.958.871,00 97,94 
483  Новчане казне и пенали по решењу судова 7.335.000,00 7.299.694,00 99,52 
 483111 Новчане казне и пенали по решењу суд 7.335.000,00 7.299.694,00 99,52 
484  Накнада штете услед елементарних непогода 9.000.000,00 6.815.938,00 75,73 
 484111 Накнада штете услед елементарних непогода 9.000.000,00 6.815.938,00 75,73 
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485  Остале накнаде штете 200.000,00 183.015,00 91,51 
 485119 Остале накнаде штете 200.000,00 183.015,00 91,51 
511  Зграде и грађевински објекти 4.600.000,00 4.379.190,00 95,20 
 511242 Канализација  4.100.000,00 4.079.190,00 99,49 
 511451 Пројектна документација 500.000,00 300.000,00 60,00 
512  Машине и опрема 7.500.000,00 7.074.604,00 94,33 
 512211 Намештај 180.000,00  - 
 512221 Рачунарска опрема 800.000,00 569.800,00 71,23 
 512251 Опрема за домаћинство 20.000,00 17.090,00 85,45 
 512411 Опрема за заштиту животне средине 6.500.000,00 6.487.714,00 99,81 
515  Нематеријална опрема 3.500.000,00 3.296.748,00 94,19 
 515111 Компјутерски софтер 3.500.000,00 3.296.748,00 94,19 
541  Земљиште 57.072.000,00 41.495.896,00 72,71 
 541112 Набавка грађевинског земљишта 57.072.000,00 41.495.896,00 72,71 
   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(400000+500000) 

 
538.000.000,00 

 
483.624.676,00 

 
89,89 
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ПРЕГЛЕД ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 
НА ДАН 31.12.2015. године 

 
I ПОТРАЖИВАЊА 31.12.2014. 31.12.2015. 

 
1. Накнада за уређивање и закуп   
- правна лица  66.276.158,45 59.822.244,90 
- физичка лица  51.207.908,99 53.281.290,58 

 117.484.067,44 113.103.535,48 
 

2. Накнада за коришћење   
- правна лица  284.057.286,93 268.484.580,97 
- физичка лица  126.420.721,90 124.621.543,72 
- радње 67.542.386,41 63.437.986,16 
 478.020.395,24 456.544.110,85 

 
 УКУПНО: 1 + 2  595.504.462,68 569.647.646,33 

 
II ОБАВЕЗЕ 31.12.2014. 31.12.2015. 
1. Обавезе према добављачима,обавезе по основу 
расхода за запослене као и обавезе за судске таксе 

 
72.312.015,41 

 
18.272.967,94 

 
 

ПОТРАЖИВАЊА 
 
Укупна потраживања ЈП ''Градац'' Чачак на дан 31.12.2015. године износе 569.647.646,33 динара. 
 
- Накнада за уређивање грађевинског земљишта, доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
и закупа земљишта и објеката се уговара (облигациони однос између Јавног предузећа и инвеститора). 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта наплаћивана је током 2015. године у поступцима 
легализације објеката до 27. новембра 2015. године када је ступио на снагу Закон о озакоњењу објеката 
(''Сл. Гласник РС'' бр. 96/15) по коме се у поступку озакоњења објеката плаћа такса за озакоњење. И 
поред повољности приликом наплате накнаде у поступцима легализације објеката известан број 
инвеститора није измирио своје уговорне обавезе, тако да наша потраживања по основу накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта износе код правних лица 59.822.244,90 динара, и код физичких лица 
53.281.290,58 динара а што укупно износи 113.103.535,48 динара. 
Наплата доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се од 01.03.2015. године у складу са 
Одлуком о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (''Службени лист града Чачка'' 
бр.1/2015). Приликом плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта инвеститору се даје 
могућност да допринос плати једнократно – у целости или на рате. Уколико се допринос исплаћује 
једнократно – у целости износ доприноса се умањује за 30%, а уколико се плаћа на рате допринос се 
може платити у 36 месечних рата. Такође, допринос за уређивање грађевинског земљишта за изградњу 
објеката за обављање делатности од значаја за привредни развој града Чачка може се умањити за 100% 
на основу Одлуке Градског већа града Чачка, а уколико објекат који ће по завршетку изградње 
испуњавати услове за енергетки разред виши од стандарда прописаних за ту врсту објеката допринос се 
умањује за 10%. У случају плаћања доприноса на рате достављају се средства обезбеђења прописаним 
Законом о планирању и изградњи. 
 
- Потраживања по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта износе 456.544.110,85 динара. 
Правна лица дугују износ од 268.484.580,97 динара, а физичка лица (грађани - домаћинства) износ од 
124.621.543,72 динара, док радње дугују износ од 63.437.986,16 динара. 
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Накнада за коришћење грађевинског земљишта као што је познато укинута је са 31.12.2013.год. 
интегрисањем у-порез на имовину па је у 2015.год. вршена наплата потраживања из претходног периода.  
У структури привреда налазе се предузећа у стечају у износу од 127.885.034,14 динара и реорганизацији 
10.370.409,00. Велики дужниk je  „СЛОБОДА АПАРАТИ“ АД 28.726.516,93 динара. „ЦЕР“ АД дугује 
27.554.217,87 динара блокиран је преко пореске управе. Проблем наплате код свих привредних субјеката 
је што су им рачуни у блокади. За „СЛОБОДУ“ Наменска која дугује 17.312.000,00 динара донета је 
Одлука о отпису дуга уз учешће у капиталу предузећа, али се чека Одлука владе. Посебан проблем 
представља наплата од грађана која се може вршити само преко пореске управе-забраном на лична 
примања или пензију.Преко 5.000,00 динара дугује 9.811 физичких лица. Категорија обвезника – радње 
пословни простор физичка лица услед великог броја промена вршено је теренско усаглашавање стања са 
власницима пословних простора. 
 
Надзорни одбор ЈП „Градац“ донео је одлуку о репрограму потраживања до 10 рата по образложеним 
захтевима у зависности од висине дуга и отпису дуга старијег од 60 месеци, па велики број  обвезника 
користити ову могућност. 
 
ЈП „Градац“ предузима све могуће мере како би наплатио своја потраживања од слања опомена, 
позивања на договор репрограма и блокадом текућих рачуна преко пореске управе.,   
 
 
 
ОБАВЕЗЕ 
 
Укупне обавезе ЈП ''Градац'' Чачак на дан 31.12.2015.године износе 18.272.967,94 динара. 
 
Обавезе по Програму изградње и одржавања јавних путева и улица износе 13.169.486,30 динара и то 
јавно комуналним предузећима 2.027.824,93 динара (ЈКП „Водовод“ 566.634,88 динара и „Железница 
Србије“ 1.461.190,05 динара) и остали послови који се реализују преко јавних набавки 11.141.661,37 
динара (ЕПС 10.870.391,17 динара, „Модел 5“ 271.270,20 динара). 
 
Обавезе по Програму уређивања грађевинског земљишта износе 1.486.500,00 динара и то за накнада 
за решавање имовинско-правних односа - Цер.  
Обавезе за трошкове пословања износе 3.616.981,64 динара од тога зараде, доприноси, трошкови за 
запослене и донације за буџет 2.586.924,97 динара, стални трошкови, трошкови дневница, услуге и 
материјал за пословање 319.641,65динара, порези, судске таксе и штете по решењу судова 710.415,02 
динара.  
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РАД НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ДИРЕКТОРА 
  
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК У 2015. ГОД. 
 
 
Надзорни одбор ЈП „Градац“ Чачак, у 2015. години радио је у следећем саставу: 
 
1. Александар Терзић, председник 
2. Јовица Максимовић, члан 
3. Раде Рајић, члан 
 
Надзорни одбор обављао је послове који су прописани Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ 
бр. 119/12), Одлуке о оснивању ЈП „Градац“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/13) и Статута ЈП 
„Градац“ Чачак („Сл. лист града Чачка, бр. 16/13). 
 
На основу члана 35. Статута ЈП „Градац“ Чачак Надзорни одбор: 
 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 
4) надзире рад директора: 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа; 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и 
политику управљања ризицима; 
7) утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности; 
8) доноси статут уз сагласност оснивача; 
9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 
10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача; 
11)  доноси одлуку о прибављању и отуђењу имовине, чија набавна и /или продајна и/или тржишна 
вредност у моменту располагања представља до 30% од књиговодствене вредности укупне имовине 
јавног предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз сагласност Градског већа града Чачка; 
12) доноси одлуку о прибављању и отуђењу имовине, чија набавна и /или продајна и/или тржишна 
вредност у моменту располагања представља 30% или више од књиговодствене вредности укупне 
имовине јавног предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз сагласност Скупштине града 
Чачка; 
13) доноси одлуку о задужењу, уз сагласност оснивача; 
14) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом, статутом и 
одлуком оснивача; 
15) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа; 
16) врши друге послове у складу са одлуком о оснивању, статутом и прописима којима се утврђује 
правни положај привредних друштава. 
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У току 2015. год. Надзорни одбор је одржао 23 седнице на којима је донето око 49 одлука  и закључака.  
 
На седницама је решавано о следећим питањима: 
решавано по захтевима правних и физичких лица, 
решавано по захтевима Месних заједница, 
решавано по захтевима запослених у ЈП „Градац“, 
решавано по захтевима за спонзорство, 
усвојен извештај о попису за 2014. годину, 
усвојен Извештај о финансијском пословању  ЈП «Градац» за 2014. год., 
решавано по захтевима за ослобађање, умањење или репрограмирање плаћања  накнаде за коришћење 
грађ. земљишта, 
донети Програм пословања ЈП „Градац“ за 2016. год., Програм изградње и одржавања јавних путева и 
улица за 2016. год., Нацрт програма уређивања грађевинског земљишта за 2016. год., 
решавано по захтевима за ослобађање, умањење или репрограмирање плаћања накнаде за уређивање 
грађ. земљишта, 
доношене одлуке о усвајању тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања 
Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „ГРАДАЦ“ 
Чачак за 2015. годину (квартални извештаји), 
донете Одлуке о изменама и допунама Одлуке о висини закупнине за 2015.год., 
донеат одлука о Изменама и допунама Пословника о араду Надзорног одбора ЈП „ГРАДАЦ“ Чачак 
донета Одлука да ЈП „Градац“ Чачак, као члан одбора поверилаца прихвати понуду понуђача ДОО 
„УМКА – ФАБРИКА КАРТОНА“ Умка, Београд, за куповину стечајног дужника АД „ФАБРИКА 
ХАРТИЈЕ БОЖО ТОМИЋ“ у стечају Чачак, 
донета Одлука о Предлогу оснивачу за разрешење директора ЈП „ГРАДАЦ“ Чачак 
решавано о другим питањима из надлежности овог органа 
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ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА ЈП „ГРАДАЦ”  
 

 
Директор предузећа је вршио своју функцију; 

• представљања и заступања предузећа; 
• организовања и руковођења процесом рада; 
• вођење пословања предузећа; 
• одговорност за законитост рада предузећа; 
• организовао процес рада и водио пословање предузећа у складу са правима, обавезама и     
• одговорностима утврђеним Законом, Статутом, општим актима и одлукама Надзорног одбора; 
• предлаже оснивачу годишње и средњорочне  финансијске планове ; 
• предлаже годишње и средњорочне програме предузећа; 
• даје извештаје оснивачу о годишњим и средњорочним програмима пословања; 
• даје извештаје оснивачу о годишњим и средњорочним финансијским извештајим; 
• извршава одлуке Надзорног одбора; 
• врши и друге послове утврђене законом. 

 
 
Решењем о именовању директора од стране Скупштине града Чачка 06-138/12-I од 14.12..2012.године 
именован је Небојша Јовановић за директора ЈП“Градац“ и решењем  број 06-240/13-I од 
29.11.2013.године именован је Небојша Јовановић за директора ЈП“Градац“. 
Решењем о разрешењу директора ЈП“Градац од стране  Скупштине града Чачка, број 06-170/15-I од 
20.10.2015.године, престаје функција  директора ЈП“ Градац“ Небојше Јовановић. 
Решењем о именовању вршиоца дужности директора од стране Скупштине града Чачка 06-170/15-I од 
20. и 22.октобра 2015. године именован је Вукајловић Драган за вршиоца дужности директора 
ЈП“Градац“. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБИ ЈП „ГРАДАЦ“ 

 
УРБАНИСТИЧКА СЛУЖБА  
 
У урбанистичкој служби током 2015. године било је запослено 8 (осам) радника : 

- са високом стручном спремом 7 радника:  
o 2 диплимирана инжењера архитектуре 
o 1 дипломирани просторни планер 
o 1 дипломирани инжењер геодезије 
o 1 дипломирани инжењер грађевине  - смер хидротехнички објекти 
o 1 дипломирани инжењер електротехнике 
o 1 дипломирани инжењер машинства 

- са вишом стручном спремом 1 радник:  
o 1 инжењер геодезије 

    
Рад урбанистичке службе Ј.П. »Градац« Чачак у 2015. год. био је базиран на Програму уређења 
грађевинског земљишта . Рад je  обухватио следеће активности: 
-Израду урбанистичких планова 
-Израду техничких услова са аспекта саобраћајница и атмосферске канализације 
-Геодетска снимања терена, израда топографско-катастарских планова  за потребе израде 
урбанистичких планова 
-Израда планова парцелације у поступку израде планова 
-Израда пројеката парцелације и препарцелације 
-Израда Пројеката геодеског обележавања за потребе парцелације (најчешће јавног земљишта). 
-Израда идејних решења и пројеката инфраструктуре за потребе ЈП „ Градац“ 
     
1.Програм израде просторних и урбанистичких планова: 
 
1. Израда новог Генералног урбанистичког плана града Чачка (4.020,00 ha) од 2015  - предходне 

студије -  Завршена израда  Елабората о зонама санитарне заштите изворишта „Пријевор –  
Парменац“ и „Бељина“. 

2. План генералне регулације „Парменац - Јездина - Лозница“ - завршена израда плана. План  
усвојен од стране Скупштине града Чачка у октобру 2015. год.  

3. Израда ПГП за насељено мест Мрчајевци  - завршена израда плана. План  усвојен од стране 
Скупштине града Чачка у октобру 2014. год.   

4. ПДР за општински пут Л-325-деоница од моста на реци З.Морава до прикључка на Л-314 – 
завршен Концепт плана, Нацрт плана у завршној фази. 

5. План детаљне регулације „Кошутњак 1- Младост“ - урађен и предат Градској управи за 
урбанизам у даљу процедуру. ( Напомена ПДР усвојен од стране Скупштине града Чачка у 
фебруару 2016. год.) 

6. План детаљне регулације „Кошутњак 3 - урађен и предат Градској управи за урбанизам у даљу 
процедуру. ( Напомена ПДР усвојен од стране Скупштине града Чачка у фебруару 2016. год.) 

7. Израда ППППН "Јужни крак Јужног тока" на територији града Чачка (учешће у изради)  - није 
било активности на изради плана јер се у међувремену на републичком нивоу  одустало од 
израде истог.  

8. План детаљне регулације СРЦ Младост  - Припремљен Концепт плана – Због специфичности 
локације – део подручја обухваћеног планом налази се у зони између одбрамбених бедема реке 
Западне Мораве – тражени додатни услови и сагласности од ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ -  Ниш, 
што је довело до маљег степена реализације.  

9. ПДР Пријевор- Морава  - није било активности на изради плана јер није донета одлука за 
израду истог 

10. ПДР Трнава - није било активности на изради плана јер је на основу донете Одлуке за израду 
плана предвиђено да се израда истог повери другом обрађивачу који ће бити изабран на 
основу јавног тендера 

11. ПГР Мршинци-Слатина није било активности на изради плана јер није донета одлука за израду 
истог 
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12. ПГР Слатина (бањско насеље) -  није било активности на изради плана јер је на основу донете 

Одлуке за израду плана предвиђено да се израда истог повери другом обрађивачу који је 
изабран на основу јавног тендера 

13.  Извршење разних геодетских снимања за потребе израде планске документације, пројеката 
парцелације, реализације пројеката парцелације, обележавања и омеђавања, заузећа локација, 
катастара инфраструктуре и осталих докумената за потребе локалне самоуправе - града Чачка 
и других служби предузећа.  
 

2. Активности изван Програма ЈП „Градац“ за 2015.год 
 

• Због значаја за локалну управу и изузетно кратких рокова за израду пројектне документације за 
потребе уређења меморијалног  комплекса "Танаско Рајић" поводом обележавања 200 година 
боја на Љубићу урађено је следеће: 

o Урбанистички пројекат за  меморијални  комплекс "Танаско Рајић" 
o Пројекат парцелације  за  меморијални  комплекс "Танаско Рајић" 
o Пројекат осветљења меморијалног комплекса "Танаско Рајић" у Љубићу 

 
 
3. Израда техничких услова са аспекта атмосферске канализације и саобраћајница и давање 
сагласности 
 
Услови се издају  по захтеву Градске Управе за урбанизам у поступку спровођења Обједињене 
процедуре.  
У току 2015. године урађено је: 
- услова са аспекта атмосферске канализације  -  45,  
- услова са аспекта саобраћајница  - 45.  
Број издатих услова је одраз  смањене заинтересованости инвеститора за изградњу или  
реконструкцију објеката. 
 
4. Израда пројеката парцелације и препарцелације 
 
За потребе ЈП „Градац“ и града Чачка, у току 2015 . године  урађено је 15 пројекта парцелације и 
препарцелације и реализовано 12. 
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СЛУЖБА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И НАДЗОР 
  
      
 
    У Служби за инвестиције и надзор је током 2015. године било запослено 7 (седам) радника и то: 
три са високом стручном спремом (2 дипл.инж.грађ.и 1 дипл.инж.ел. ), један са вишом стручном 
спремом (инж. грађ.) и три радника са средњом стручном спремом (грађ. тех.). 
 
      Делатност службе је покривала следеће послове и задатке: 
- Активности на пословима комуналног одржавања града, локалних и некатегорисаних путева и 
јавних површина, прикупљање услова и сагласности за пројектну документацију, прибављање 
грађевинске дозволе за инвестиције. 
- Израда предмера радова и формирање тендера,за спровођење јавне набавке. 
- Спровођење поступка јавне набавке добара , услуга и радова- рад у комисијама. 
- Вршење стручног надзора над изградњом  инвестиционих објеката. 
- Вршење стручног надзора над извођењем радова комуналног одржавања. 
- Надзор на радовима јавне расвете. 
- Надзор на радовима одржавања зелених површина.  
- Надзор на радовима прања и чишћења јавних површина. 
- Надзор на радовима редовног одржавања (коловозних површина, хоризонталне, вертиколне и 
светлосне сигнализације). 
- Надзор на радовима на враћану раскопаних површина , у првобитно стање. 
- Надзор на радовима комуналног одржавања, јавне расвете и зелених површина у Мрчајевцима, 
Горњој Трепчи, Овчар Бањи. 
- Надзор на зимском одржавању улица, јавних површина и локалних и некатегорисаних путева 
на територији града Чачака. 
- На непосредној одбрани од поплава ангажовани су средства и материјал јавних предузећа 
„Водовод“, „Комуналац“ , „Моравац“ и „Градско зеленило“. 
- Ангажовање на вршењу надзора на инвестицијама које се финансирају из буџета града. 
- Припрема материјала за седнице Надзорног одбора за реализације програма градских и 
сеоских месних заједница. 
- Израда  уговора о извођењу радова за све радове по програмима . 
- Вршење и свих осталих послова према указаним потребама, захтевима грађана  и осталим 

субјектима,правних и физичких лица . 
- Вршење надзора на реализацији инвестиција од стране  Министарстава. 
- Рад на израда програма за наредну годину и рад на изради извештаја о раду за предходну 

пословну годину. 
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СЛУЖБА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ  
 
Послови Службе за грађевинско земљиште уређени су општим актима предузећа - Статутом и 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 
 У служби су систематизована 4 радна места са непосредним извршиоцима: дипломирани правник -шеф 
службе, дипломирани архитекта и 2  извршиоца са вишом стручном спремом – економског и техничког 
смера. Служба за грађевинско земљиште у погледу материјално-техничке опремљености располаже са 3 
рачунара која користе оперативни систем Windows и једним штампачем.  
У извештајној 2015.години служба је радила на: 
- реализацији усвојеног Програма од стране оснивача, града Чачка – Програма уређивања грађевинског 
земљишта за 2015. год., 
- учешћу у изради нацрта Одлуке о грађевинском земљишту, 
- учешћу у изради нацрта Одлуке о постављању објектата привременог карактера на територији града 
Чачка, 
- учешћу у изради Одлуке о висини закупнине за 2015. годину, 
- припреми  нацрта Огласа за доделу у закуп локација за постављање аутобуских стајалишта на 
територији града Чачка за 2015. годину, 
- учешћу у изради радне верзији Колективног уговора код ЈП ''Градац'' Чачак, 
- припреми потребне документације за израду Идејног пројекта за подземне контејнере, 
- идентификацији расположивог грађевинског земљишта у јавној својини и његовом вредновању и 
пружање информација потенционалним инвеститорима за изградњу објеката, 
- изради обрачуна накнаде за уређивање грађевинског земљишта и обрачуна доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта , 
- припреми потребне документације и предлога за спровођење поступка за отуђење и давање у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње објеката које доноси Градско веће града Чачка, 
-припреми потребне документације у поступцима отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у 
поступцима непосредне погодбе,  
- учешћу у спровођењу поступка парцелације и препарцелације грађевинског земљишта и исправке 
граница суседних катастарских парцела, 
- заступању пред судовима, градским управама и другим органима, 
- учешћу у закључењу и увери уговора о отуђењу непокретности – грађевинског земљишта из јавне 
својине код јавног бележника, 
- учешћу у поступцима решавања имовинско-правних односа који се односе на прибављање 
грађевинског земљишта у јавној својини, 
- припреми нацрта огласа за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града, 
- учешћу у поступцима отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом, 
- припреми потребне документације и учешћу на седницама Комисије за грађевинско земљиште, 
- учешћу на седницама Скупштине града Чачка и Градског већа града Чачка, 
- учешћу у раду Комисије за јавне набавке, 
- изради извештаја за Градско веће града Чачка у вези уговора о закупу јавних површина за постављање 
киоска, 
- праћењу реализације уговора о субвенцијама за накнаду за уређивање грађевинског земљишта са  д.о.о. 
''WELTEX'' и '' STAX TEHNOLOGIES'' д.о.о., 
У току 2015.године укупно је урађено 130 обрачуна накнаде за уређивање грађевинског земљишта. 
Урађена  су 103 уговора и анекса уговора о накнади за уређивање грађевинског земљишта. 
Урађена су 98 обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта и 21 потврда о ослобађању 
плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта.  
Урађена су 2 уговора о закупу јавне површине у циљу обављања привредне делатности. 
У току 2015. године урађено је 93 уговора о закупу јавне површине за постављање привремених 
објеката. 
У извештајном периоду урађено је 11 уговора за постављање привремених објеката-киоска. 
 Урађено је 5 уговора о закупу јавне површине за потребе одржавања манифестације ''Купусијада 2015''. 
По налогу руководилаца сектора и директора предузећа служба је у свом раду према природи посла 
остваривала сарадњу са другим службама у оквиру ЈП, као и са органима и управама града Чачка и 
извршавала друге послове из надлежности службе. 
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СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве 
''Градац'' Чачак је локално јавно предузеће, основано од стране локалне самоуправе, а за 
обављање делатности од значаја за рад органа града Чачка и које су утврђене оснивачким актом 
и статутом предузећа. 
 
Статутом, оштим и другим актима ближе је уређена унутрашња организација предузећа и у 
оквиру исте образована су два сектора, од којих је у оквиру Урбанистичко - техничког сектора 
образована Служба за јавне набавке. 
 
Послови Службе за јавне набавке уређени су Правилником о организацији и систематизацији 
радних места и реализују се на основу Закона о јавним набавкама којима се уређује област 
набавке добара, услуга или радова од стране предузећа које је у смислу предметног закона 
сврстано у категорију наручиоца. 
 
Рад Службе за јавне набавке у 2015. години заснивао се на усвојеном Програму пословања за 
2015. годину са пратећим програмима - Програм уређивања грађевинског земљишта за 2015. 
годину и Програм изградње и одржавања јавних путева и улица за 2015. годину.  На основу 
наведених усвојених програма ЈП ''Градац'' Чачак је сагласно Закону о јавним набавкама донео 
План набавки за 2015. годину, а служба реализацију својих активности базирала на истом. У 
току 2015. године извршена је измена и допуна Програма пословања за 2015. годину што је 
узроковало и измене и допуне Плана набавки за 2015. годину. 
 
Послове и задатаке предвиђене актима предузећа, Служба за јавне набавке у 2015. години је 
реализовала са три запослена, и то једним запосленим са ВСС и двоје запослених са ССС.    
 
У току 2015. године, Служба за јавне набавке је обављала следеће радне задатке: 
 
* учестовала у изради Плана набавки и измена и допуна Плана набавки ЈП ''Градац'' Чачак за 
2015. годину; 
 
* пружала стручну помоћ при изради конкурсних документација, јавних позива и осталих 
пратећих аката за отворене и поступке јавних набавки мале вредности - набавке добара, услуга 
и радова који су спроведени у току 2015. године; 
 
* у складу са Законом о јавним набавкама и роковима дефинисаним истим објављивала јавне 
позиве, конкурсне документације, обавештења и друге законом предвиђене огласе за потребе 
поступака јавних набавки који су се спроводили у току 2015. године на Порталу за јавне 
набавке, интернет страници ЈП ''Градац'' Чачак, као и у случајевима предвиђеним Законом о 
јавним набавкама на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа;  
 
* учествовала у припреми потребне документације и израдила нацрте уговора за набавке које се 
реализују закључивањем директних уговора са локалним јавним предузећима чије се одређене 
активности реализују преко програма ЈП ''Градац'' Чачак, а којим предузећима је одлуком 
локалне самоуправе додељено искључиво право за обављање одређених делатности ( укупно 22 
уговора, и то 18 основних уговора и 4 анекса уговора, од којих су 4 основна уговора и 2 анекса 
основног уговора закључена са ЈКП ''Комуналац'' Чачак, 9 уговора са ЈКП ''Водовод'' Чачак, 3 
основна уговора и 1 анекс са ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци и 2 основна уговора и 1 анекс са ЈКП 
''Градско зеленило'' Чачак ); 
 
* пружала стручну помоћ комисијама за јавне набавке приликом тумачења правних аката у вези 
са спровођењем поступака јавних набавки, као и стручну помоћ приликом прегледа, стручне 
оцене и израде извештаја о стручној оцени понуда и израде предлога одлука о додели уговора о 
јавној набавци или одлуке о обустави поступака, као и свих других законом предвиђених 
огласа из области јавних набавки; 
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* предузимала потребне активности у циљу успешне примене Закона о јавним набавкама и 
пратећих подзаконских аката којима се уређује област јавних набавки; 
 
* редовно обављала коресподенцију са администратором Портала за јавне набавке и 
администратором службене интернет презентације предузећа;  
 
* учествовала у изради нацрта Записника о испоруци добара / изведеним радовима / извршеним 
- пруженим услугама по закљученим уговорима о јавним набавкама из спроведених отворених 
и поступака јавних набавки мале вредности;  
 
* учествовала у изради Интерног акта, а све у склду са чл. 22. ст. 1. Закона о јавним набавкама 
(''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15, 68/15) и Правилника о садржини акта којим се 
ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца (''Службени гласник РС'', број 83/15); 
 
* редовно ажурирала податаке на Порталу јавних набавки у складу са Законом о јавним 
набавкама, као и свакодневно ажурирала и уносила податаке у извештаје о спроведеним 
поступцима и поступцима у току; 
 
* израђивала и достављала тромесечне Извештаје о јавним набавкама Управи за јавне набавке  
   ( кварталне извештаје за 2015. годину ); 
 
* остваривала сарадњу са другим службама ЈП ''Градац'' Чачак, као и са службама осталих 
јавних предузећа на активностима од заједничког интереса; 
 
* подносила извештаје о раду службе на захтев непосредног руководиоца; 
 
* обављала и друге активности по налогу руководства од интереса за пословање предузећа. 
 
 
ЈП ''Градац'' Чачак као наручилац је у току 2015. године спровео укупно 26 поступка јавних 
набавки и то: 
 
- 19 отворених поступака јавних набавки ( 2 поступка јавне набавке добара, 13 поступака јавне 
набавке радова и 4 поступака јавне набавке услуге ); 
 
     -  7 поступака јавних набавки мале вредности ( 4 поступка јавне набавке добара и 3 поступак јавне 
набавке услуге ). 
 
Од укупно спроведених 26 поступака јавних набавки ( 19 отворених и 7 поступака јавних набавки 
мале вредности ) закључено је 24 уговора о јавним набавкама ( 17 уговора о јавним набавкама у 
отвореном поступку јавне набавке и 7 уговора о јавној набавци у поступку јавне набавке мале 
вредности ). 
 

 
   

Прилог: 
 

- табеларни преглед спроведених отворених поступака јавних набавки;  
- табеларни преглед спроведених поступака јавне набавке мале вредности; 
- табеларни преглед закључених уговора са јавним предузећима ( преглед по кварталима ). 
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СПРОВЕДЕНИХ ОТВОРЕНИХ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ - 2015. 
година 

 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА 
ПОСТУПКА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ПОНУЂАЧ 
КОМЕ ЈЕ 

ДОДЕЉЕН УГОВОР 

ВРЕДНОСТ 
УГОВОРА 

( без ПДВ-а ) 

Заводни број  Уговора 
ЈП ''ГРАДАЦ'' 

и датум закључења 
уговора 

01/Д ОТВОРЕНИ 
набавка добара - набавка електричне енергије ( накнада за утрошену 
електричну енергију јавне расвете - плаћање утрошене енергије по рачунима 
испоручиоца електро енергије ). 

''ЕПС Снабдевање'' д.о.о. 
Београд - Стари Град 

55.992.229,00 

218/2015-ЈН 
30.04.2015. 

(04.05.2015.) 
Анекс I 

463/2015-ЈН 
29.07.2015. 
Анекс II 

569/2015-ЈН 
29.09.2015. 

02/Р ОТВОРЕНИ 

набавка радова - 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 ). 

ОБУСТАВА ПОСТУПКА 
( нису испуњени услови за доделу 

уговора ) 
обустава поступка 

188/2015-ЈН 
22.04.2015. 
( Одлука ) 

03/Р ОТВОРЕНИ 

набавка радова - радови на одржавању путева ( све поправке на коловозима, 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 ). 

ОБУСТАВА ПОСТУПКА 
( нису испуњени услови за доделу 

уговора ) 
обустава поступка 

189/2015-ЈН 
22.04.2015. 
( Одлука ) 

04/Р ОТВОРЕНИ 
набавка родова - радови на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације у граду        
( праћење, евидентирање, пројектовање, набавка, замена - постављање, унос и измене у 
катастру - пројекту саобраћајне сигнализације ). 

С.З.Р. 'МАШИНАЦ'' Чачак 
Милисав Шипетић предузетник 

2.547.620,00 
288/2015-ЈН 
15.05.2015. 

05/Р ОТВОРЕНИ 
набавка радова - радови на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације на 
путевима ( праћење, евидентирање, пројектовање, набавка, замена - постављање, унос и 
измене у катастру - пројекту саобраћајне сигнализације ). 

С.З.Р. 'МАШИНАЦ'' Чачак 
Милисав Шипетић предузетник 

2.839.490,00 
310/2015-ЈН 
19.05.2015. 

06/Р ОТВОРНИ 
набавка радова - радови на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације                
( одржавање - обнављање постојеће и наношење нове хоризонталне сигнализације на 
територији града ). 

Предузеће за производњу, промет и 
услуге 

''МОДЕЛ 5'' д.о.о. Београд - Вождовац 
4.051.900,00 

292/2015-ЈН 
15.05.2015. 
( 8.05.2015.) 

07/У ОТВОРЕНИ 
nабавка услуге - рад на пословима одржавања јавне расвете - ''Север'' ( поправка кварова  
са набавком и замена делова и други послови на систему ). 

Д.О.О. ''Никола Тесла - електро сервис'' 
Чачак 
и 

Д.О.О. ''МБЦПЛУС'' Чачак 
( група понуђача ) 

4.876.755,00 
236/2015-ЈН 
06.05.2015. 

08/У ОТВОРЕНИ 
nабавка услуге - рад на пословима одржавања јавне расвете - ''Југ'' ( поправка кварова  са 
набавком и замена делова и други послови на систему ). 

''Електромонтажа'' д.о.о. Краљево 
и 

''ВБ ЕНЕРГЕТИК'' д.о.о. Слатина, Чачак 
( група понуђача ) 

4.983.750,00 
258/2015-ЈН 
07.05.2015. 

09/Р ОТВОРЕНИ 
набавка радова - радови на рушењу извлашћених објеката ( физичко уклањање објеката - 
рашчишћавање терена за потребе припремања пројектовања и градње ). 

''НОРИС ИНЖИЊЕРИНГ'' д.о.о. 
Београд ( Стари Град ) 

и 
''ЕЛКОМС'' д.о.о. Београд 

( група понуђача ) 

1.934.500,00 
377/2015-ЈН 
05.06.2015. 

10/Р ОТВОРЕНИ 

набавка радова - 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 ). 

Акционарско друштво за одржавање и 
изградњу магистралних и регионалних 

путева 
''ПУТЕВИ'' Чачак 

35.008.558,00 361/2015-ЈН 
01.06.2015. 
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РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА 
ПОСТУПКА 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ПОНУЂАЧ 
КОМЕ ЈЕ 

ДОДЕЉЕН УГОВОР 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 
( без ПДВ-а ) 

Заводни број  
Уговора 

ЈП ''ГРАДАЦ'' 
и датум 

закључења 
уговора 

11/Р ОТВОРЕНИ 

набавка радова - радови на одржавању путева ( све поправке на коловозима, 
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 ). 

Предузеће за путеве ''БЕОГРАД'' 
а.д. Београд ( Вождовац ) 

и 
''GRADCOOP'' д.о.о. Умка 

( група понуђача ) 

11.993.295,00 

375/2015-ЈН 
03.06.2015. 
Раскинут 
уговор 

25.06.2015. 

12/Р ОТВОРЕНИ 
набавка радова - радови на унапређењу безбедности саобраћаја ( на местима 
повећане опасности одвијања саобраћаја, као што су зоне школа и друга места, 
одређеним мерама и радовима повећати безбедност места - саобраћајнице ). 

Предузеће за производњу, промет и 
услуге 

''МОДЕЛ 5'' д.о.о. Београд - 
Вождовац 

3.300.000,00 
495/2015-ЈН 
10.08.2015. 

( 12.08.2015. ) 

13/Р ОТВОРЕНИ 

набавка радова - радови на одржавању путева ( све поправке на коловозима, 
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 ). 

Акционарско друштво за одржавање 
и изградњу магистралних и 

регионалних путева 
''ПУТЕВИ'' Чачак 

( са подизвођачем Д.О.О. 
''ТАТОВИЋ'' Чачак ) 

12.556.075,00 
533/2015-ЈН 
26.08.2015. 

(27.08.2015.) 

14/Р ОТВОРЕНИ набавка радова - изградња дела кишне канализације у МЗ ''Лугови''. 

Привредно друштво за извођење 
грађевинских радова 

''Ратко Митровић construction'' д.о.о. 
Чачак 

3.399.414,00 
515/2015-ЈН 
19.08.2015. 

( 26.08.2015. ) 

15/Д ОТВОРЕНИ 
набавка добара - набавка опреме - уштеда електричне енергије - набавка и 
испорука ЛЕД светиљки и остале опреме ( набавка опреме у циљу постизања 
уштеде енергије, а све ради заштите животне средине ). 

Фабрика светиљки 
''MINEL-SCHREDER'' доо Београд 

( Земун ) 
5.406.428,38 

523/2015-ЈН 
21.08.2015. 

(25.08.2015.) 

16/Р ОТВОРЕНИ 
набавка радова - извођење радова на тротоарима ( у зонама повећане 
угрожености безбедности пешака ). 

Д.О.О. ''ТАТОВИЋ'' Чачак 1.992.100,00 
535/2015-ЈН 
26.08.2015. 

 

17/Р ОТВОРЕНИ 

набавка радова - радови на поправци и изградњи пропуста и мостова ( 
поправке постојећих мостова и пропуста који не задовољавају потребе 
учесника у саобраћају - ојачавање, проширење и сл. , као и замена пропуста 
распона до 5 м ). 

''РВИ ПРОФИЛ'' д.о.о. Краљево 1.807.190,00 
545/2015-ЈН 
28.08.2015. 

( 31.08.2015. ) 

18/У ОТВОРЕНИ 
набавка услуге - монтажа опреме ( скидање постојећих светиљки и монтажа 
штедљивих светиљки ). 

Д.О.О. ''Никола Тесла - електро 
сервис'' Чачак 

и 
Д.О.О. ''МБЦПЛУС'' Чачак 

( група понуђача ) 

234.180,00 
578/2015-ЈН 
14.10.2015. 

 

19/У ОТВОРЕНИ набавка услуге - зимско одржавање путева за сезону 2015/2016 година. 
ДОО ''ТРАНСПОРТ'' Придворица, 

Чачак 
7.163.500,00 

604/2015-ЈН 
10.12.2015. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СПРОВЕДЕНИХ ПОСТУПАКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - 
2015. година 

 

ДОБРА 
 

 

РЕДНИ 
БРОЈ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ПОНУЂАЧ 
КОМЕ ЈЕ 

ДОДЕЉЕН УГОВОР 

ВРЕДНОСТ 
УГОВОРА 
( без ПДВ-а ) 

Уговора 
ЈП ''ГРАДАЦ'' 

и датум 
закључења 
уговора 

01 
набавка добара - бензин ( набавка нафтних деривата за возила из возног парка ЈП ''Градац'' 
Чачак ). 

Привредно друштво за производњу, 
промет и услуге ''СПОНИТ'' д.о.о. 

Чачак 
896.610,00 

80/2015-ЈН 
12.03.2015. 

02 
набавка добара - канцеларијски материјал ( набавка канцеларијског материјала за потребе 
обављања редовних активности  предузећа - фотокопир папир, фасцикле, регистратори, оловке, 
тонери за ласерске штампаче, фотокопир апарат и др. канцеларијски материјал ). 

Самостална трговинска радња 
''КАСИО''  Росанда Брајовић 

предузетник Чачак 
901.902,60 

86/2015-ЈН 
17.03.2015. 

03 
набавка добара - инспорука и инсталација софтвера за развој ГИС-а ( софтвер за развој 
Географског информационог система ). 

Друштво за производњу, услуге и 
трговину 

''GDi GISDATA'' д.о.о. Београд 
1.694.000,00 

366/2015-ЈН 
02.06.2015. 

04 набавка добара - рачунарска опрема. 

Друштво са ограниченом 
одговорношћу за производњу, 

промет и услуге 
''АЛТИ'' Чачак 

474.833,28 
536/2015-ЈН 
26.08.2015. 

( 27.08.2015. ) 

    
УСЛУГЕ   

 
 

РЕДНИ 
БРОЈ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ПОНУЂАЧ 
КОМЕ ЈЕ 

ДОДЕЉЕН УГОВОР 

ВРЕДНОСТ 
УГОВОРА 
( без ПДВ-а ) 

Уговора 
ЈП ''ГРАДАЦ'' 

и датум 
закључења 
уговора 

01 

набавка услуге - геодетско - теренско снимање ( за потребе израде урбанистичких планова и 
имовинске потребе ) 
- План детаљне регулације ''Депонија 
- План детаљне регулације '' Заблаће'' 
- Локација за ''део око улице Видосава Колаковића'' у К.О. Трбушани 
- Омеђавање локалних путева у власништву града Чачка 

''ABA - GEODETSKA KUĆA'' д.о.о. 
Београд 

815.000,00 
381/2015-ЈН 
08.06.2015. 

( 09.06.2015. ) 

02 
набавка услуге - лиценцирање софтвера ( обнављање годишњих лиценци за Microsoft пословни 
софтвер - оперативни систем и канцеларијски пакет ). 

''COMING - COMPUTER 
ENGINEERING'' д.о.о. 
Београд ( Чукарица ) 

595.335,20 
384/2015-ЈН 
09.06.2015. 

03 
набавка услуге - услуге одржавања програмског пакета ГИС ( Географски информациони 
систем ). 

Друштво за производњу, услуге и 
трговину 

''GDi GISDATA'' д.о.о. Београд 
457.954,42 

416/2015-ЈН 
08.07.2015. 

 
 
 
 



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

 24 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА СА ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА  - I квартал 2015. 
године 

 
 

Уговор 
закључен са  

Заводни број 
код  

ЈП ''Градац'' 
Чачак и датум 

Предмет Конто  
и  

назив конта 

Ред број  
из  

Плана 
набавки 

 

Основ 
изузећа 

Процењена 
вредност 
 из Плана 
набавки 

Укупна 
вредност 
уговора 

( без ПДВ-а ) 

Укупна 
вредност 
уговора 

( са ПДВ-ом ) 

ЈКП ''Комуналац'' 
Чачак 

 

5/2015-Н 
од 30.01.2015. 

набавка услуге - вршење услуге уклањања 
дивљих депонија, угинулих животиња 

 ( по решењу инспекције и налоду надзора ) и 
други слични послови 

421325 
Услуге чишћења 

2.2.2 7.1.1) 1.363.636 1.363.636 1.500.000 

ЈКП ''Комуналац'' 
Чачак 

 

6/2015-Н 
од 30.01.2015. 

набавка услуге - зимско одржавање коловоза и 
тротоара улица у граду са набавком 

индустријске соли 

425191 
Текуће поправке 
и одржавање 

осталих објеката 

2.2.3 7.1.1) 14.288.150 14.288.150 15.716.965 

ЈКП ''Комуналац'' 
Чачак 

 

7/2015-Н 
од 30.01.2015. 

набавка услуге - одржавање таложника 
сливника и сливничких веза ( чишћење 
таложника сливника, сливничких веза, и 
изливних грађевина са набавком и заменом 

оштећених делова ) 

425191 
Текуће поправке 
и одржавање 

осталих објеката 

2.2.4 7.1.1) 1.636.364 1.636.364 1.800.000 

ЈКП ''Комуналац'' 
Чачак 

 

8/2015-Н 
од 30.01.2015. 

набавка услуге - прање, чишћење и одржавање 
јавних површина у граду 

421325 
Услуге чишћења 

2.2.1 7.1.1) 35.604.201 35.604.201 39.164.621 

ЈКП ''Водовод'' 
Чачак 

 

9/2015-Н 
од 30.01.2015. 

набавка услуге - одржавање чесми и фонтана 425191 
Текуће поправке 
и одржавање 

осталих објеката 

2.2.11 7.1.1) 1.090.909 1.090.909 1.200.000 

ЈКП ''Моравац'' 
Мрчајевци 

 

13/2015-Н 
од 30.01.2015. 

набавкауслуге - услиге чишћења јавних 
површина ( летњи програм чишћења и 

сакупљања лишћа на јавним површинама ) 

421325 
Услуге чишћења 

2.2.5 7.1.1) 1.767.273 1.767.273 1.944.000 

ЈКП ''Моравац'' 
Мрчајевци 

 

14/2015-Н 
од 30.01.2015. 

набавка услуге - одржавање зелених површина 
у насељеном месту Мрчајевци 

424511 Услуге 
одржавања 
националних 
паркова и 
природних 
површина 

2.2.6 7.1.1) 109.091 109.091 120.000 

ЈКП ''Водовод'' 
Чачак 

 

15/2015-Н 
од 30.01.2015. 

набавка услуге - замена делова на 
инсталацијама водовода и канализације 

425191 
Текуће поправке 
и одржавање 

осталих објеката 

2.2.13 7.1.1) 416.667 416.667 500.000 
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Уговор 

закључен са  
Заводни број 

код  
ЈП ''Градац'' 
Чачак и датум 

Предмет Конто  
и  

назив конта 

Ред број  
из  

Плана 
набавки 

 

Основ 
изузећа 

Процењена 
вредност 
 из Плана 
набавки 

Укупна 
вредност 
уговора 

( без ПДВ-а ) 

Укупна 
вредност 
уговора 

( са ПДВ-ом ) 

ЈКП  
''Градско зеленило'' 

 Чачак 
 

17/2015-Н 
од 30.01.2015. 

набавка услуге - реконструкција зелених 
површина, скупљање лишћа и папира на 
зеленим површинама у граду, одржавање 

цветних површина и осталог зеленила у граду, 
одржавање зелених површина – Овчар Бања и 

остали ванредни радови 

424511 
Услуге 

одржавања 
националних 
паркова и 
природних 
површина 

2.2.8 7.1.1) 23.278.967 23.278.967 25.606.863 

ЈКП  
''Градско зеленило'' 

 Чачак 
 

19/2015-Н 
од 30.01.2015. 

набавка услуге - зимско одржавање 
 ( чишћење снега са парковских стаза, градског 
бедема, посипање соли, и слични послови  у 

граду ) 

425191 
Текуће поправке 
и одржавање 

осталих објеката 

2.2.9 7.1.1) 721.435 721.435 793.578 

ЈКП ''Моравац'' 
Мрчајевци 

 

22/2015-Н 
од 30.01.2015. 

извођење радова на одржавању путног појаса и 
коловоза осталих некатегорисаних путева за 

текућу 2015. годину ( профилисање и 
одржавање канала, кошење - тарупирање 
банкина и берми и слични послови ) 

425191 
Текуће поправке 
и одржавање 

осталих објеката 

2.3.1 7.1.1) 20.000.000 20.000.000 24.000.000 

ЈКП ''Водовод'' 
Чачак 

 

766/15-1-03 
од 27.03.2015. 

набавка радова - реконструкција дела фекалне 
канализације у улици ''Др. Драгише 

Мишовића'' од улице ''Љубинке Поповић'' до 
улице ''Раденка Јањића'' 

425191 
Текуће поправке 
и одржавање 

осталих објеката 

2.3.2 7.1.1) 621.476 Учешће ЈП 
''Градац''  
621.476 

Учешће ЈП 
''Градац''  
745.771 

УКУПНО 12 закључених уговора по основу изузећа 7.1.1): 100.898.169 100.898.169 113.091.798 
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА СА ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА  - II квартал 2015. 
године 

 

 

Уговор 
закључен са  

Заводни број 
код  

ЈП ''Градац'' 
Чачак и датум 

Предмет Конто  
и  

назив конта 

Ред број  
из  

Плана 
набавки 

 

Основ 
изузећа 

Процењена 
вредност 
 из Плана 
набавки 

Укупна 
вредност 
уговора 

( без ПДВ-а ) 

Укупна 
вредност 
уговора 

( са ПДВ-ом ) 

ЈКП ''Водовод'' Чачак 
 

863/15-1-03 
од 02.04.2015. 

набавка радова - реконструкција водоводне мреже у 
објекту парохијског дома у Чачку 

425191 
Текуће поправке и 
одржавање осталих 

објеката 

2.3.2 7.1.1) 31.268 Учешће ЈП 
''Градац''  
31.268 

Учешће ЈП 
''Градац''  
37.521 

ЈКП ''Водовод'' Чачак 
 

1001/15-1-03 
од 16.04.2015. 

набавка радова - превезивање водоводне мреже у ул. 1 - 
МЗ ''Атеница'', насеље Обреж 

425191 
Текуће поправке и 
одржавање осталих 

објеката 

2.3.2 7.1.1) 481.440 481.440 577.728 

ЈКП ''Водовод'' Чачак 
 

1231/15-1-03 
од 11.05.2015. 

набавка радова - извођење радова на одржавању водотока 
другог реда  

( чишћење и одржавање корита водотока који нису у 
надлежности републике ) 

425191 
Текуће поправке и 
одржавање осталих 

објеката 

2.3.3. 7.1.1) 5.000.000 5.000.000 6.000.000 

ЈКП ''Водовод'' Чачак 
 

1250/15-1-03 
од 12.05.2015. 

набавка радова - радови на прикључку фекалне 
канализације за цркву Светог Кнеза Лазара у Љубићу 

425191 
Текуће поправке и 
одржавање осталих 

објеката 

2.3.2 7.1.1) 1.632.786 1.632.786 1.959.343,00 

ЈКП ''Водовод'' Чачак 
 

1525/15 
од 08.06.2015. 

набавка радова - радови на реконструкцији дела водоводне 
мреже друге висинске зоне МЗ ''Љубић село'' потез 

Шебеци 

425191 
Текуће поправке и 
одржавање осталих 

објеката 

2.3.2 7.1.1) 516.920 Учешће ЈП 
''Градац''  
516.920 

Учешће ЈП 
''Градац''  
620.304 

УКУПНО 5 закључених уговора по основу изузећа 7.1.1): 7.662.414 7.662.414 9.194.896 
 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА СА ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА  - III квартал 2015. 
године 

 

Уговор 
закључен са  

Заводни број 
код  

ЈП ''Градац'' 
Чачак и датум 

Предмет Конто  
и  

назив конта 

Ред број  
из  

Плана 
набавки 

 

Основ 
изузећа 

Процењена 
вредност 
 из Плана 
набавки 

Укупна 
вредност 
уговора 

( без ПДВ-а ) 

Укупна 
вредност 
уговора 

( са ПДВ-ом ) 

ЈКП ''Водовод'' Чачак 
 

2224/15-1-03 
од 10.08.2015. 

набавка радова - реконструкција дела водоводне мреже и 
фекалне канализације у ул. Светозара Марковића од ул. 

Цара Лазара до ул. Немањине 

425191 
Текуће поправке и 
одржавање осталих 

објеката 

2.3.2 7.1.1) 833.640 833.640 1.000.368 

УКУПНО 1 закључен уговор по основу изузећа 7.1.1): 833.640 833.640 1.000.368 
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА СА ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА  - IV квартал 2015. 
године 

 

Уговор 
закључен са  

Заводни број 
код  

ЈП ''Градац'' 
Чачак и датум 

Предмет Конто  
и  

назив конта 

Ред број  
из  

Плана 
набавки 

 

Основ 
изузећа 

Процењена 
вредност 
 из Плана 
набавки 

Укупна 
вредност 
уговора 

( без ПДВ-а ) 

Укупна 
вредност 
уговора 

( са ПДВ-ом ) 

ЈКП ''Моравац'' 
Мрчајевци 

3335/15-1-03 
од 03.12.2015. 

 

Анекс I основног уговора 
 о извођењу радова на одржавању путног 
појаса и коловоза осталих некатегорисаних 

путева за текућу 2015. годину (профилисање и 
одржавање канала, кошење - тарупирање 
банкина и берми и слични послови) 

425191 
Текуће поправке 
и одржавање 

осталих објеката 

2.3.1 7.1.1) 2.500.000 2.500.000 3.000.000 

ЈКП ''Комуналац'' 
Чачак 

3334/15-1-03 
од 03.12.2015. 

 

Анекс I основног уговора о пружању услуге 
зимског одржавања коловоза и тротоара улица 
у граду са набавком индустријске соли за 

текућу буџетску годину до 01.11.2015. године  
( анексом уговора до 31.12.2015. године ) 

 425191 
Текуће поправке 
и одржавање 

осталих објеката 

2.2.3 7.1.1) / 
умањује се 
основни 
уговор за 

5.300.000,00 
са ПДВ-ом, 
односно 

4.818.181,00 
без ПДВ-а 

 

/ / 

ЈКП ''Комуналац'' 
Чачак 

3352/15-1-03 
од 04.12.2015. 

 

Анекс I основног уговора о вршењу услуге 
прања, чишћења и одржавања јавних 

површина у Чачку до 01.11.2015. године 
( анексом уговора до 31.12.2015. године ) 

421325 
Услуге чишћења 

2.2.1 7.1.1) 5.578.182,00 5.578.182,00 6.136.000,00 

ЈКП  
''Градско зеленило'' 

 Чачак 
 

3355/15-1-03 
од 04.12.2015. 

 

Анекс I основног уговора чији је предмет 
реконструкција зелених површина, скупљање 
лишћа и папира на зеленим површинама у 

граду, одржавање цветних површина и осталог 
зеленила у граду, одржавање зелених 

површина - Овчар Бања и остали ванредни 
радови до 01.12.2015. године 

( анексом уговора до 31.12.2015. године )  

425511 
Услуге 

одржавања 
националних 
паркова и 
природних 
површина 

2.2.8 7.1.1) 1.090.909,00 1.090.909,00 1.200.000,00 

УКУПНО 4 закључена анекса основних уговора по основу изузећа 7.1.1): 9.169.091,00 9.169.091,00 10.336.000,00 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СЛУЖБЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ЗА  2015. ГОДИНУ 

 
 
 
Правна служба ЈП „Градац“ Чачак у склопу својих послова и задатака обавља следеће: 
Заступа пред Основним судом у Чачку (у току 2015 године 57 предмета у којима је ЈП „Градац“ 
туженик или противник предлагача и 138 предмета у којима је ЈП „Градац“ тужилац или извршни 
поверилац), 
Заступа  пред Привредним судом у Чачку, 
Заступа предузећа у поступцима пред органима управе 
Сачињава иницијална акта за покретање судског поступка (тужба, предлози за извршење на основу 
правоснажних одлука и предлози за извршење на основу веродостојних исправа), 
Прима и обрађује иницијална акта (тужбе, предлози) против ЈП "Градац" Чачак (одговори на тужбе, 
приговори и др.), 
Сачињавa поднеске за судове, укључујући жалбе на првостепене одлуке и др. правне лекове, 
Сачињава уговоре о накнади за уређивање грађевинског земљишта, уговоре о преузимању дуга, 
анексе уговора, уговоре о закупу јавне површине, споразума о накнади за земљиште ангажовано за 
потребе изградње саобраћајница на територији града Чачка,  
Обрађује, доставља позиве са материјалом за Надзорни одбор, израђује записнике и одлуке са 
седница Надзорног одбора и исте доставља подносиоцима захтева и лицима на која се односе, 
Учествује у израдама и закључивању уговора о одржавању града и извођењу радова на изградњи 
саобраћајница,  
Поред наведеног правна служба обавља свакодневно и рад са странкама-давање правних савета у 
вези са делатношћу предузећа, као и кадровске послове (пријављивање новозапослених радника код 
надлежних органа, израда уговора о раду, анекса уговора о раду, решења о аспоређивању за 
новозапослене, решења о годишњем одмору и друге акте из области радних односа.  
 
Посебно истичемо активност правне службе на иницирању и учествовању у поступацима 
експропријације тј. административног преноса земљишта у својини  правних и физичких 
лица, а за потребе Града Чачка у циљу развоја и изградње инфраструктуре у граду. У том 
смислу тренутно су у току поступци експропријације земљишта и зграда и решавање имов.-
правних односа на траси будуће улице „број 10“ улице „Синђелићеве“ и др.  
 
У оквиру нормативне делатности правне службе истичемо израду Колективног уговора ЈП 
„Градац“, Правилника о организацији и систематизацији радних места, као  и учешће у изради 
предлога градских одлука 
 

 
 
Број и структура запослених у Правној служби: 
Укупно 2 радника. 
Висока стручна спрема: 2 радника, 
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СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 
 
Служба за рачуноводствене послове у 2015. години обављалa je послове рачуновоства и финасија за 
ЈП „ Градац „ са следећом структуром запослених : 

• Шеф службе за рачуновоствене послове – ВСС један извршилац 
• Књиговођа потраживања и контиста – ССС један извршилац 
• Књиговођа обавеза и ликвидатор и вођење основних средстава и главне књиге - ССС један 

извршилац 
• Књиговођа обрачуна зарада и благајник – ССС један извршилац 
• Укупно запослених радника 4. 

 
Служба за рачуноводствене послове у 2015. години обављалa jе следеће послове: 
 

• Служба је примала сву улазну докуметацију за ЈП „Градац“, вршила њихову ликвидатуру и 
проверавала њихову исправност са суштинске, формалне и рачунске стране 

• Пратила законитости у формирању документације ради даљег књижења 
•  Водила аналитичке евидеције добављача по улазној документацији и вршила њихово 

усаглашавање као и давање извештаја о свакодневном стању обавеза  
• Пратила извршење Програма пословања по уговорима као  и праћење програма у делу 

планираних и остварених прихода и расходаа 
• Вршила контирање према Закону о буџетском рачуноводству 
• Водила аналитичке евидеције купаца по уговорима за уређење грађевинског земљишта, 

закупе земљишта и објеката.  
• Шаље месечна задужења правним и  физичким лицима према уговорима 
• Вршила усаглашавање потраживања по свим основама, као и слање ИОС-а најмање једном 

годишње 
• Ради на опоменама са повериоцима  
• Припремала и достављала податке правној служби за утужење спорних потраживања 
• Припрема и саставља периодичне и годишње извештаје за органе управљања и оснивача 
• Вршила обрачуне свих пореза у складу са законом 
• Вршила обрачун и исплату зарада запослених, као и све остале обрачуне и исплате за 

запослене 
• Водила пореску евиденцију 
• Доставља образац 1 и 2 (извештај о планираним и исплаћеним зарадама за месец) служби за 

ЛЕР града Чачка 
• Доставља образац ПЛ-1 и ПЛ-2(плате запослених и број запослених)служби трезора града 

Чачка 
• Доставља Регистар запослених за претходни месец (Министарству и ЛЕР-у) 
• Доставља извештај о исплаћеним зарадама за претходни месец УЈП-у 
• Извршавала сва плаћања 
• Доставља РИНО обавезе и извршења свака три дана Министарству 
• Припремала све потребне материјале из области финансијског пословања за потребе 

Надзорног одбора оснивача 
• Припремала све податке као и упуства за  израду редовног годишњег пописа 
• Састављала законом прописане годишње обрачуне и достављале их трезору и Управи за 

јавна плаћања 
• Учествовала у изради извештаја о Програму пословања за 2014. 
• Пратила извршење буџета и достављала редовне поериодичне извештаје о извршењу буџета 
• Припремала базу података за израду финансијског плана за 2016. годину 
• Саставља тромесечни-квартални извештај ЛЕР-у за Министарство  
• Саставља извештај о тромесечном извршењу буџета (образац 5)  
• Учествовала у изради Измена и допуна програма пословања за 2015 
• Учествовала у изради Програма Пословања за 2016. 
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СЛУЖБА ФИНАНСИЈСКЕ ОПЕРАТИВЕ 
 
Служба финансијске оперативе у 2015. години обављалa je послове финасија за ЈП „ 
Градац „ са следећом структуром запослених : 
• Шеф службе за финасиску оперативу и план – ВСС један извршилац 
• Самостални референт финасиске оперативе – ВСС један извршилац 
• Референт, кординатор послова за коришћење грађевинског земљишта – ССС један 
извршилац 
• Благајник у наплати за коришћење грађевинског земљишта – ССС два извршиоца 
Укупно запослених радника 5. 
 
Служба финансијске оперативе у 2015. години обављала је следеће послове: 
• Предлог Одлуке о висини закупа за привремене објекте за 2015. годину 
• Обрађивали обрачуне за закуп јаних површина по захтевима 
• Водила комплетну евиденцију корисника накнаде за коришћење граћевинског 
земљишта    
• Поступала по рекламацијама корисника накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта, изласком на терен и друго 
• Пратила и раскњижавале аналитичке уплате корисника грађевинског земљишта и 
вршиле сравњење у погледу задужења и уплате средстава накнаде  
• Издавала Опомене корисницима у случају закашњења са уплатама за правна лица и 
радње  
• Достављали захтеве за блокаду рачуна правних лица и радњи Пореској управи 
• Уручивале опомене за дуг већи од 5.000,00 динара грађанима 
• За правна лица достављала документацију о потраживањима Агенцији за 
приватизацију  
• Већи број правних лица, радњи и грађана извршио је репрограм својих потраживања 
потписивањем споразума до 10 месечних рата по одлуци Н.О. 
• Давале предлоге за принудну наплату потраживања за правна лица и радње 
• Подносиле извештаје о стању накнаде за коришћење грађевинског земљишта, као и 
податке за израду завршних годишњих извештаја 
 

 
СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

Служба за опште послове је у оквиру 2015.године обављала следеће послове: 

• Обављање послова који се односе на вођење евиденције по заказаним састанцима и 
пословним контактима, као и другим обавезама руководећих лица,  

• заказивање пријема и најаве странака,  
• успостављање телефонске везе и позиве,  
• дактилографски послови и послови који се односе на пријем и разврставање поште, вођење 

деловодника,  
• прикупља информације од руководиоца сектора о планираним активностима, активностима 

у току и у припреми,  
• ажурирање података и изношење на сајт Предузећа,  
• куцање по диктату или на бази концептираних материјала. 
• послови у вези са пријемом и достављањем поште и друге послове  утврђене планом и  

програмом рада предузећа успостављеним актима и налозима послодавца и 
• другe послове  утврђене планом и  програмом рада предузећа успостављеним актима и 

налозима послодавца. 
 
Служба за опште послове ЈП „Градац Чачак има следећу структуру запослених: 
- пословни секретар – ВШС – један извршилац 
- дактилограф – ОШ – један извршилац       
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ИЗВЕШТАЈ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

ПРИХОДИ                                                                                                          
                 
                          (у динарима) 

 
Ред. 
број 

 
ПОЗИЦИЈА   ПЛАНИРАНО У 2015. ОСТВАРЕНО У 2015. 

 
ПРОЦЕНАТ 
ОСТВАРЕЊА 

 
1. 

Накнада за уређивање 
грађевинског  земљишта 

 
131.100.000,00 

 
107.818.497,00 

 
82,24 

 
2. 

Накнада за коришћење 
грађевинског земљишта 

 
45.000.000,00 

 
17.096.705,00 

 
37,99 

 
3. 

 
Приходи од земљишта 

 
25.000.000,00 

 
21.967.011,00 

 
87,87 

 
4. 

 
Средства буџета Града  

 
301.575.000,00 

 
305.737.826,00 

 
101,38 

 
5. 

Средства буџета Града Чачка за побољшање 
безбедности саобраћаја 

 
18.725.000,00 

 
16.838.170,00 

 
89,92 

 
6. 

 
Средства за заштиту животне средине 

 
7.000.000,00 

 
6.768.730,00 

 
96,70 

 
7. 

 
Средства буџета Града из буџетске резерве 

 
9.000.000,00 

 
6.815.938,00 

 
75,73 

 
8. 

Средства буџета Републике-Министарство 
трговине,туризма и телекомуникације 

  
35.000.000,00 

 

 
9. 

 
Сопствени приходи 

 
500.000,00 

 
499.874,00 

 
99,97 

 
10. 

 
Рефундација боловања преко 30 дана 

 
100.000,00 

 
81.925,00 

 
81,93 

 
11. 

Накнада за уређивање 
грађевинског  земљишта 

 
131.100.000,00 

 
107.818.497,00 

 
82,24 

 
УКУПНО 

 
538.000.000,00 

 
518.624.676,00 

 
96,40 
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                  РАСХОДИ 
 
 
                       Расходи по програмима                                                                                                                                                                            (у динарима) 

 
Ред. 
број 

 
ПОЗИЦИЈА   ПЛАНИРАНО У 2015. ОСТВАРЕНО У 2015. 

 
ПРОЦЕНАТ 
ОСТВАРЕЊА 

 
1. 

Трошкови по Програму изградње и одржавања јавних 
путева и улица  

 
366.523.000,00 

 
342.632.380,00 

 
93,48 

 
2. 

Трошкови по Програму уређивања грађевинског 
земљишта  

 
73.092.000,00 

 
51.364.786,00 

 
70,27 

 
УКУПНО 

 
439.615.000,00 

 
393.997.166,00 

 
89,62 

 
 
                      Основна средства                                                                                                                                                                                      (у динарима) 

 
Ред. 
број 

 
ПОЗИЦИЈА   ПЛАНИРАНО У 2015. ОСТВАРЕНО У 2015. 

 
ПРОЦЕНАТ 
ОСТВАРЕЊА 

 
1. 

 
Набавка основних средстава 

 
4.500.000,00 

 
3.883.638,00 

 
86,30 

 
УКУПНО 

 
4.500.000,00 

 
3.883.638,00 

 
86,30 

 
 
                     Средства за штете услед елементарне непогоде                                                                                                                                   (у динарима) 

 
Ред. 
број 

 
ПОЗИЦИЈА   ПЛАНИРАНО У 2015. ОСТВАРЕНО У 2015. 

 
ПРОЦЕНАТ 
ОСТВАРЕЊА 

 
1. 

 
Трошкови за санацију штета од поплаве 

 
9.000.000,00 

 
6.815.938,00 

 
75,73 

 
УКУПНО 

 
9.000.000,00 

 
6.815.938,00 

 
75,73 
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                      Трошкови пословања                                                                                                                                                                              (у динарима) 
 

Ред. 
број 

 
ПОЗИЦИЈА   ПЛАНИРАНО У 2015. ОСТВАРЕНО У 2015. 

 
ПРОЦЕНАТ 
ОСТВАРЕЊА 

1. Плате, додаци и накнаде запослених 41.058.168,00 40.622.031,00 98,94 
2. Социјални доприноси на терет послодавца 7.349.412,00 7.271.344,00 98,94 
3. Социјална давања запослених 771.965,00 422.319,00 54,71 
4. Накнада трошкова за запослене 550.000,00 518.099,00 94,20 
5. Јубиларне награде за запослене 300.000,00 269.602,00 89,87 
6. Стални трошкови 5.330.000,00 3.932.587,00 73,78 
7. Трошкови службеног пута 330.000,00 209.881,00 63,60 
8. Услуге 8.706.682,00 6.673.765,00 76,65 
9. Текуће поправке и одржавање 570.000,00 362.123,00 63,53 
10. Материјал 3.320.000,00 2.444.523,00 73,63 
11. Донације, дотације и трансфери 5.863.261,00 5.748.935,00 98,05 
12. Порези и таксе 3.200.512,00 2.970.016,00 92,80 
13. Новчане казне по решењу судова 7.335.000,00 7.299.694,00 99,52 
14. Остале накнаде штете 200.000,00 183.015,00 91,51 

 
УКУПНО 

 
84.885.000,00 

 
78.927.934,00 

 
92,98 

 
 
 
                     УКУПНО                                                                                                                                                                                              ( динарима)                                                         

 
Ред. 
број 

 
ПОЗИЦИЈА   ПЛАНИРАНО У 2015. ОСТВАРЕНО У 2015. 

 
ПРОЦЕНАТ 
ОСТВАРЕЊА 

 
УКУПНО РАСХОДА 

 
538.000.000,00 

 
483.624.676,00 

 
89,89 
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ИЗВЕШТАЈ О ИЗГРДЊИ  И   ОДРЖАВАЊУ  ЈАВНИХ  ПУТЕВА  И   УЛИЦА 
АКТИВНОСТИ О П И С 

  ПЛАНИРАНО У 
2015. 

ОСТВАРЕНО У 
2015. 

ПРОЦЕНАТ 
ОСТВАРЕЊА 

Екон. 
Класи. 

 
ПОСЛОВИ      ЈАВНИХ     КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

(ОВАЈ ДЕО ПРОГРАМА РЕАЛИЗУЈЕ СЕ ПОТПИСИВАЊЕМ УГОВОРА СА ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈА СУ ОД 
СТРАНЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОСНОВАНА ЗА ТЕ ДЕЛАТНОСТИ) 

 

1. 

Прање,чишћење и одржавање  
јавних површина у граду 
 Према програму ЈКП „Комуналац“, а 
у складу са оснивачким актом и 
актом о додели искључивих права    

Прање, чишћење, машинско чишћење и одржавање 
(летњи програм март-новембар)   

51.436.000,00 

 
 
 
 
 

50.963.817,00 

8688 
 
 
 
 

    99,0899 421325 

2. 

Зимско одржавање коловоза и 
тротоара улица у граду са 
набавком индус Према програму 
ЈКП „Комуналац“ и Програму 
зимског одржавања ЈП „Градац“, а у 
складу са оснивачким актом и актом 
о додели искључивих права  

Чишћење снега, посипање индустријске соли, и друге 
потребене активности на коловозима улица и 
тротоарима према Одлуци о комуналном реду и 
општем уређењу 

12.700.000,00 

 
 
 
 
 
 

12.094.782,00 

 
 
 
 
 
 

95,23 425191 

3. 

Ванредни послови Према програму 
ЈКП „Комуналац“, а у складу са 
оснивачким актом и актом о додели 
искључивих права    

Укањање дивљих депонија, угинулих животиња (по 
налогу инспекције и надзора) и други слични посливи 

1.500.000,00 

 
 
 

1.496.725,00 

 
 
 

99,78 421325 

4. 

Радови на одржавању таложника 
сливника, сивничких веза и 
изливних грађевина Према 
програму ЈКП „Комуналац“, а у 
складу са оснивачким актом и актом 
о додели искључивих права    

Чишћење таложника сливника, сливничких веза, и 
изливних грађевина  са набавком и заменом 
оштећених делова 

1.800.000,00 

 
 
 
 
 

1.407.230,00 

 
 
 
 
 

78,18 425191 
 

ЈКП " КОМУНАЛАЦ"  У К У П Н О   
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ 67.436.000,00 

 
65.962.554,00 

 
97,82 
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АКТИВНОСТИ О П И С 
  ПЛАНИРАНО У 

2015. 
ОСТВАРЕНО У 

2015. 
ПРОЦЕНАТ 
ОСТВАРЕЊА 

Екон. 
Класи. 

1. 

Чишћење јавних површина у 
Мрчајевцима 
 Према програму ЈКП „Моравац“, а у 
складу са оснивачким актом и актом 
о додели искључивих права    

Летњи програм чишћења и сакупљање лишћа на 
јавним површинама 

2.000.000,00 

 
 
 
 
 

2.000.000,00 

8688 
 
 
 
 

    100,00 421325 

2. 

Одржавање зелених површина у 
Мрчајевцима Према програму ЈКП 
„Моравац“, а у складу са оснивачким 
актом и актом о додели искључивих 
права    

Кошење  и сличне активности на зеленим 
површинама 

120.000,00 

 
 
 
 

119.999,00 

 
 
 
 

99,99 424511 

3. 

Одржавање путног појаса и 
коловоза осталих некатегорисаних  
путева  Према програму ЈКП 
„Моравац“, а у складу са оснивачким 
актом и актом о додели искључивих 
права    

Профилисање и одржавање канала, кошење 
(тарупирање) банкина и берми и слични послови 

27.000.00,00 

 
 
 
 
 

26.995.680,00 

 
 
 
 
 

99,98 425191 

4. 

Зимско одржавање путева 
Према програму ЈКП „Моравац“ и 
Програму зимског одржавања ЈП 
„Градац“, а у складу са оснивачким 
актом и актом о додели искључивих 
права 

Чишћење снега и по потреби друге операције у 
зимском периоду на деоницама локалних 
(општинских) и некатегорисаних путева. 

7.850.000,00 

 
 
 
 
 

5.824.331,00 

 
 
 
 
 

74,20 425191 
 ЈКП " МОРАВАЦ" 

Мрчајевци 
У К У П Н О  

ЈКП „МОРАВАЦ“ 36.970.000,00 
 

34.940.010,00 
 

94,51 
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АКТИВНОСТИ О П И С 
  ПЛАНИРАНО У 

2015. 
ОСТВАРЕНО У 

2015. 
ПРОЦЕНАТ 
ОСТВАРЕЊА 

Екон. 
Класи. 

1. 

Реконструкција зелених 
површина, скупљање лишћа и 
папира на зеленим површинама у 
граду, одржавање цветних 
површина и осталог  зеленила у 
граду, одржавање зелених 
површина Овчар бања Према 
програму ЈКП „Градско зеленило“, а 
у складу са оснивачким актом и 
актом о додели искључивих права    

Замена или допуна постојећих уличних и парковских 
засада садницама дрвећа и других врста зеленила. 
Сакупљање лишћа и папира са зелених површина 
(паркова, трга, бедема..– у координацији са ЈКП 
„Комуналац“) Сезонсака садња и замена  цвећа, 
кошење травњака, орезивање дрвећа и живих ограда, 
остали послови. Радови по налогу комуналног 
инспектора и надзорног органа, (сечење стабала, 
ванредно кошење и слично). Кошење травњака, 
уређење цветних рундела, поправка и постављање 
мобилијара. 28.000.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.966.223,00 

8688 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    99,8899 425511 

2. 
  
Зимско одржавање 
 

Чишћење снега са парковских стаза, градског бедема, 
посипање соли, и слични послови у граду  

1.000.000,00 

 
 

446.543,00 

 
 

44,65 425191 

3. Дератизација и дезинсекција  
Сезонски третмани зелених површина (првенствено 
паркова) против глодара и крпеља пролећни и јесењи 200.000,00 

 
 

421321 

ЈКП " ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО " У К У П Н О  
ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ 29.200.000,00 

 
28.412.766,00 

 
97,30 

 

1. 

Одражавање чесми и фонтана 
Према програму ЈКП „Водовод“, а у 
складу са оснивачким актом и актом 
о додели искључивих права    

Одржавање   шест чесми и две фонтане у граду са 
заменом делова у периоду април-октобар  

1.200.000,00 

 
 
 

894.287,00 

 
 
 

74,52 

 
 
 
425191 

2. 
 

Замена делова на инсталацијама 
водовода и фекалне канализације           

Замена шахтних поклопаца, амборшелни, уличних 
хидраната и других елемен.инсталац. у профи. улице а 
услед радова на улици. 500.000,00 

 
 

487.189,00 

 
 

97,44 

 
 
425191 

3. Замена делова на инсталацијама 
водовода и фекалне канализације           

Замена шахтних поклопаца, амборшелни, уличних 
хидраната и других елемен.инсталац. у профи. улице а 
услед радова на улици. 6.000.000,00 

 
 

5.153.636,00 

 
 

85,89 

 
 
425191 

4. Утрошак воде на јавним чесмама Плаћање потрошене воде на чесмама и фонтанама 
600.000,00 

 
 

590.063,00 

 
 

98,34 

 
 
421311 

5. Одржавање водотокова другог 
реда 

Чишћење и одржавање корита водотокова који нису у 
надлежности републике 

6.000.000,00 

 
 

5.066.544,00 

 
 

84,44 

 
 
425191 

ЈКП " ВОДОВОД  "Чачак У К У П Н О  
ЈКП „ВОДОВОД“ 14.300.000,00 

 
12.191.719,00 

 
85,26 
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АКТИВНОСТИ О П И С 
  ПЛАНИРАНО У 

2015. 
ОСТВАРЕНО У 

2015. 
ПРОЦЕНАТ 
ОСТВАРЕЊА 

Екон. 
Класи. 

1. Одржавање пружних прелаза 
 Према уговору са ЈП „Железнице Србије“ , ЈП 
„Градац“ сноси део трошкова 3.300.000,00 

 
3.067.742,00 

 
92.96 425191 

 
„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ У К У П Н О  

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ 3.300.000,00 
 

3.067.742,00 
 

92.96 
 

 
УКУПНО ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА 151.206.000,00 

 
144.574.791,00 

 
95,61 

 

 
 

 
О С Т А Л И      П О С Л О В И  (ОВАЈ ДЕО ПРОГРАМА РЕАЛИЗУЈЕ СЕ ПРЕКО ЈАВНИХ НАБАВКИ)    

АКТИВНОСТИ О П И С 
  ПЛАНИРАНО 

У 2015. 
ОСТВАРЕНО У 

2015. 
ПРОЦЕНАТ 
ОСТВАРЕЊА 

Екон. 
Класи. 

Набавка добара за јавне површине 

1. Набавка мобилијара  
 Набавка дечијих играчака у парковима, корпи за 
отпатке, клупа, огласних паноа и слично 400.000,00 

 
395.661,00 98,92 426591 

Еколошки пројекат уштеде енергије на систему јавне расвете 

1. 
Набавка опреме – уштеда 
електричне енергије  
 

Набавка опреме   у  циљу  постизања уштеде енергије а 
све  ради заштите животне средине  

6.500.000.00 6.487.714,00 99,81 512411 

2. Рад на монтжи опреме    
Извођење радова на скидању постојећих светиљки и 
монтажи штедљивих светиљки 

 
500.000,00 281.016,00 56,20 425191 

Одржавање  јавне расвете 

1. Рад на пословима одржавањаа 
јавне расвете - Север 

Поправка кварова са  набавком и замена делова и други 
послови на систему 5.000.000.00 4.349.998,00 87,00 425191 

1/1 
Послови на замени сијалица и 
пратећег материјала на систему 
јавног осветљења- Север 

Послови на замени сијалица и пратећег материјала на 
систему јавног осветљења- Север 

750.000,00    

2. Рад на пословима одржавања јавне 
расвете - Југ 

Поправка кварова са набавком и замена делова и други 
послови на систему 5.000.000,00 4.416.000,00 88,32 425191 

2/2 
Послови на замени сијалица и 
пратећег материјала на систему 
јавног осветљења- Југ 

Послови на замени сијалица и пратећег материјала на 
систему јавног осветљења- Југ 

750.000,00    

3. Накнада за утрошену електричну 
енергију јавне расвете 

Плаћање утрошене енергије по рачунина испоручиоца 
електро енергије 60.000.000,00 59.993.785,00 99,99 421211 

4. 
Одржавање  јавне расвете на 
територији града Чачка за период 
2014-2015 год 

Одржавањље комплетне јавне расвете на прелезу 
програма 2014 до новог уговора за 2015 год 

3.000.000,00 2.876.412,00 95,88 425191 
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АКТИВНОСТИ О П И С 
  ПЛАНИРАНО 

У 2015. 
ОСТВАРЕНО У 

2015. 
ПРОЦЕНАТ 
ОСТВАРЕЊА 

Екон. 
Класи. 

Одржавање саобраћајне сигнализације 

1. Радови на одржавању вертикалне 
саобраћајне сигнализације у граду   

  Праћење, евидентирање, пројектовање , набавка, 
замена- постављање .Унос и измене у катастру-
пројекту саобраћајне сигнализације. 3.000.000,00 2.556.418,00 85.21 425191 

2. 
Радови на одржавању вертикалне 
саобраћајне сигнализације на 
путевима  

  Праћење, евидентирање, пројектовање , набавка, 
замена- постављање .Унос и измене у катастру-
пројекту саобраћајне сигнализације. 3.000.000,00 2.905.644,00 96,85 425191 

3. Радови на одржа. хоризонталне 
саобраћајне сигнализације  

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

 
4.865.000,00 4.590.997,00 94,37 425191 

4. 
Одржавање светлосне 
сигнализације са набавком делова 
за одржавање семафора 

Рад на одржавању семафорских уређаја са набавком 
делова  

1.500.000,00 710.460,00 47,36 425191 

5. Радови на унапређењу безбедности 
саобраћаја 

 На местима повећане опасности одвијања саобраћаја  
(као што су зоне школа и друга места) одређеним 
мерама и рад. повећати безбедност места-саобраћај.  3.960.000,00 3.684.216,00 93,04 425191 

Израда пројектне документације 

1. Израда пројектне документације за 
улице и путеве 

Израда пројеката и техничких контрола пројеката и 
техничких прегледа за улице и путеве и елементе 
уличне инфраструктуре (канализације, расвете, 
објеката и сл.)   500.000,00 300.000,00 60,00 511451 

Одржавање улица и путева 
 
 
 

1. 

 
 
 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.   39.930.000,00 39.910.009,00 99,95 425191 

2. Извођење радова на тротоарима У зонама повећање угрожености безбедности пешака 
2.400.000,00 

 
2.390.435,00 99,60 425191 

 
3. Фрезовани асфалт 

 Накнада трошкова (ПДВ-а) за преузети материјал од 
ЈП „Путеви Србија“ 300.000,00   425191 

 
 

4. Радови на одржавању путева  

 Све поправке на коловозима,  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.   42.500.000,00 42.445.714,00 99,87 425191 
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АКТИВНОСТИ О П И С 
  ПЛАНИРАНО 

У 2015. 
ОСТВАРЕНО У 

2015. 
ПРОЦЕНАТ 
ОСТВАРЕЊА 

Екон. 
Класи. 

Одржавање улица и путева 

5. 
Одржавање јавних површина , 
путева , улица и тротоара за период 
2014 -2015 година  

Грађевинско одржавање саобраћајница и јавних 
површина у периоду  крај 2014 година до склапања 
новог уговора за 2015 год. 12.000.000,00 11.999.698,00 99,99 425191 

5/1 

Радови на поправци и довођењу у 
стање проходности 
неасфалтираних путева на сеоском 
подручју  

Радови на поправци и довођењу у стање проходности 
неасфалтираних путева на сеоском подручју  

10.000.000,00   425191 

6. Радови на поправци и изградња 
пропуста и мостова  

Поправка постојећих мостова и пропуста који не 
задовољавају потребе учесника у саобраћају (ојачање, 
проширење, и сл.) као и замена пропуасат (распона до 
5м).  2.200.000,00 2.168.449,00 98,57 425191 

7. Зимско одржавање путева 

Чишћење снега и остали третмани (посипање соли и 
мешавиме соли и агрегата и остале активности према 
Програму зимског одржавања путева из надлежности 
предузећа, а које ЈКП „Моравац“ својим капацитетима 
не може да одржава у зимском одржа.)  4.262.400,00 4.262.379,00 99,99 425191 

 Зимско одржавање путева 

Чишћење снега и остали третмани (посипање соли и 
мешавиме соли и агрегата и остале активности према 
Програму зимског одржавања путева из надлежности 
предузећа, а које ЈКП „Моравац“ својим капацитетима 
не може да одржава у зимском одржа.) за период 2015. 2.999.600,00 1.332.584,00 44,43 425191 

УКУПНО ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 215.317.000,00 198.057.589,00 91,98  
УКУПНО ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ О ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПУТЕВА И 

УЛИЦА  
366.523.000,00 342.632.380,00 93,48 
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

АКТИВНОСТИ О П И С 
  ПЛАНИРАНО 

У 2015. 
ОСТВАРЕНО У 

2015. 
ПРОЦЕНАТ 
ОСТВАРЕЊА 

Екон. 
Класи. 

Израда просторних и урбанистичких планова 

1. 
Израда новог Генерални урбан. 
плана града Чачка (4.020,00 ha) од 
2015 -предходне студије-   

- Студија санитарне зоне Бељина-Парменац 

2.750.000.00 

 
 

2.196.000,00 

 
 

79,85 424611 

2. 
Израда ПГР Парменац-Јздина-
Лозница 
Р= 360 ha 

Поступање по закључцима Комисије за планове  

 

 
 

 

3. ПДР Кошутњак 1 – Младост“ 
Р= 56 ha 

Израда плана и завршетак плана (у складу са ГП Чачка 
2015.-усаглашавање)  

 
 

 

4. ПДР Кошутњак 3 
Р= 43 ha 

Израда плана и завршетак плана (у складу са ГП Чачка 
2015.-усаглашавање)  

 
 

 

5. 

ПДР за општински пут Л 325, 
деоница од моста на реци З. 
Морави до прикључка на Л 314 
(Заблаће) 
Р = 50 ha 

Израда плана и завршетак плана  
(у складу са ГП Чачка 2015. – усаглашавање). 
 

 

 

 

 

6.  ПДР С.Ц. "Младост" 
Р = 230 ha 

Израда плана и завршетак плана  
(у складу са ГП Чачка 2015. – усаглашавање).  

 
 

 

7. ПДР "Прелићи" 
Р = 46 ha 

  
 

 
 

 

8. Израда ППППН Јужни крак 
Јужног тока 

Израда плана на територији Града Чачка. 
 

 
 

 

9. Геодетско- теренско снимање  За потребе израде Урбанистичких планова, пројеката 
парцелација и др. 1.000.000,00 

 
930.300,00 

 
93,03 424631 

9/1 
Израда пројекта реализованих по 
основу потврдјених пројеката 
парцелације и препарцелације 

 

350.000,00 

 
 

424631 

9/2 
Израда топографских планова за 
потребе израде планова детаљне 
регулације 

 

2.150.000,00 

 
 

424631 

10. Израда планова парцелације За потребе формирања парцела за конкурсе, 
извлашћење за јавне површине и сл.   

 
 

 

11. Израда услова са аспекта 
инфраструктуре ЈП „Градац“ 

За потребе издавања локацијских дозвола 
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АКТИВНОСТИ О П И С 
  ПЛАНИРАНО 

У 2015. 
ОСТВАРЕНО У 

2015. 
ПРОЦЕНАТ 
ОСТВАРЕЊА 

Екон. 
Класи. 

Изградња 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 3.000.000,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 
- 425191 

2. 
Израда дела кишне канализације у 
МЗ "Лугови" / 4.100.000,00 

 
4.079.190,00 

 
99,49 511242 

Решавање имовинско - правних односа 

1. 
Исплата накнад  за решавање 
имовинско правних односа 

Реализација споразума и пресуда за изузете 
непокретности  а за потребе изградње саобраћајница   57.072.000,00 

 
41.495.896,00 

 
72,71 541112 

2. 
Радови на рушењу извлашћених 
објеката   

Физичко уклањање објеката- рашчишћавање терена за 
потребе припремања пројектовања и  градње  2.670.000.00 

 
2.663.400,00 

 
99,75 425191 

УКУПНО ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

73.092.000,00 
 

51.364.786,00 
 

70,27  
 



ИЗВЕШТАЈ  ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ 
ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ  ( МАТЕРИЈАЛНИ ПОКАЗАТЕЉИ) 

Редни 
број НАЗИВ ПРОИЗВОДА (УСЛУГЕ) Јединица 

мере План 2015. ОСТВАРЕНО 

1 2 3 4 5 

1 Израда Генералног урбанистичког плана Чачка П 4020 hа-израда 
претходне студије санитарне зоне Парменац-Бељина 90 hа 

ha 
90 90 

2 Израда ПГП Парменац-Јездина-Лозница  П=360 h h 360 360 

3 
Израда ПГП за насељено мест Мрчајевци П=636 hа (50%) 

ha 
*план усвојен 
2014.год.   

4 
Израда ПДР за општински пут Л-325-деоница од моста на реци 
З.Морава до прикључка на Л-314 П=50 ha (80%) 

ha 
40 35 

5 Израда ПДР "Кошутњак I-Младост" П =56 hа (30%) ha 17 17 
6 Израда ПДР "Кошутњак III" П=43 hа (30%) ha 13 13   

7 Израда ППППН "Јужни крак Јужног тока" на територији града 
Чачка (учешће у изради) Л=45km  (50%) 

km 
*одустало се од 
израде плана на 
републичком нивоу  

8 ПДР СРЦ Младост П=230 hа (65%) ha 150 120 

9 
ПДР Пријевор- Морава П=75 ha 35%) 

ha 
*није донета одлука 
за израду плана  

10 
ПДР Трнава П=120 hа (20%) 

ha 
* на основу  одлуке 
за израду план дат 
на тендер  

11 
ПГР Мршинци-Слатина П=140 ha (10%) 

ha 
*није донета 
одлука за израду 
плана  

12 
ПГР Слатина (бањско насеље) П=190 hа (25%) 

ha 
*на основу  одлуке 
за израду план дат 
на тендер   

13 Геодетско снимање за потребе ПГР и ПДР-ова ha 525 60 
14 Израда Пројектне парцелације ком 10 15 
15 Реализација Пројектне парцелације ком 10 12   
16 Обележавање и омеђавање ком 20 23 
17 Израда извештаја о заузећима локација ком 10 6 

18 
Услови за прикључење на саобраћајну и атмосферску 
инфраструктуру 

ком 
100 90 

19 Ново асфалтираних улица у граду m² 1.000 3250 

20 
Асфалтирање улица по градским месним заједницама 
удруживањем 

m² 
1.000 0 

21 Пресвлачење постојећих асфалтираних улица m¹ 4.000 350 
22 Поплочавање и пресвлачење тротоара m² 1.000 1295 
23 Изградња и проширење мостова-град ком 0 0 
24 Крпљење ударних рупа-град m² 10.000 10628 
25 Изградња кишне канализације m¹ 250 85 
26 Изградња фекалне канализације m¹ 300 105 
27 Изградња водоводне мреже m¹ 500 984 
28 Урађено табли саобраћајних знакова ком 280 339 
29 Уградња стубова саобраћајних знакова ком 200 178 
30 Офарбано пешачких прелаза и стрелица m² 8.800 8476 
31 Офарбано путних и испрекиданих линија m¹ 40.000 41953 
32 Одржавано семафора током године ком 14 13 
33 Набављено и постављено светиљки kom 1.000 535 
34 Набављено и замењено нових сијалица ком 3.000 2872 
35 Изграђено и реконструисано мреже јавне расвете km 30 12,5 
36 Утрошено киловата енергије kw 8.500х103 8.500.000 
37 Прање јавних површина m² 835.000  835.000 
38 Чишћење јавних површина-ручно и машинско m² 190.000  190.000 
39 Одржавање јавних површина m² 170.000  170.000 
40 Крпљење прекопа после пролаза инсталација m² 5.000 0 
41 Сакупљање папира m² 157.000 157.000 
42 Сакупљање лишћа  m² 140.000 140.000 
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Редни 
број НАЗИВ ПРОИЗВОДА (УСЛУГЕ) Јединица 

мере 
План 
2015. ОСТВАРЕНО 

43 Кошење травњака m² 270.000  270.000 
44 Одржавање цветних површина у граду m² 3.300  3.300 
45 Одржавање живе ограде m² 5.000 5.000 
46 Одржавање шибља m² 4.200 4.200 
47 Одржавање дрвореда kом 1.800 1.800 
48 Поливање зелених површина m² 3.100 3.100 
49 Дератизација и дезинсекција зелених површина m² 168.000 168.000 
50 Уништавање корова  m² 6.000 6.000 
51 Чишћење сливника са чишћењем таложника kом 3.100 3.100 
52 Чишћење цевовода кишне канализације m¹ 2.500 2.500 
52 Чишћење јавних површина-Мрчајевци m² 29.850 29.850 
54 Сакупљање папира и лишћа са јавних површина -Мрчајевци m² 41.000 41.000 
55 Кошење травњака- Мрчајевци m² 1.000 1.000 
56 Новоизграђени путеви m¹ 1.000 1.200 
57 Реконструкција постојећих асфалтираних путева m¹ 2.800 0 
58 Пресвачење постојећих асфалтираних путева m¹ 1.000 0 
59 Крпљење ударних рупа-општинских и некатегорисаних путева m² 12.000  3.151 
60 Пошљунчавање осталих општинских и некатегорисаних путева m¹ 65.000  45.000 
61 Ископ канала- општинских и некатегорисаних путева  m¹ 40.000  3.500 
62 Одводњавање-набавка и уградња пропустних цеви m¹ 150 245 
63 Проширење мостова - општинских и некатегорисаних путева kом 3 2 
64 Зимско одржавање градских саобраћајница km 65 65 
65 Зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева  km 350 350 
66 Сагласност по захтевима kом 70 39 

67 
Обрачуни накнаде за уређење грађевинског земљишта и обрачуни 
доприноса 

kом 
700 249 

68 Спроведених поступака јавних набавки kом 50 26 
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     ЈП ''ГРАДАЦ'' Чачак 
                                                                                           Драган Вукајловић дипл.инж.грађ. 
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