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БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2020
у 000 динара
Група рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

AOП

Реализација
01.01.-31.12.2019.
Претходна година

План за
01.01-31.12.2020_.
Текућа година

1

2

3

4

5

План

Реализација

Индекс
реализација 01.01. 30.06/
план 01.01. -30.06.2020

6

7

8

01.01 -30.06.2020

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
60 до 65, осим 62
и 63
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)

1001

60

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

1002

600

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

1003

601

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

1004

602

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

1005

603

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

1006

604

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

1007

605

1008

613

6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на
домаћем тржишту
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем
тржишту
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на
иностраном тржишту

614

5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

1014

615

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

1015

64

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

1016

65

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

1017

61
610
611
612

1009

70,457

95,750

47,874

33,511

0.70

70,226

95,550

47,774

33,473

0.70

550

274

70,226

95,000

47,500

33,473

0.70

231

200

100

38

1010
1011
1012
1013

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

1018

71,831

94,982

47,490

31,808

0.67

483

1,090

544

138

0.25

1,509

1,720

860

644

0.75

53,027

70,874

35,436

24,972

0.70

1,862

3,823

1,912

1,049

0.55

222

1,500

750

14,728

15,975

7,988

5,005

768

384

1,703

50

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

1019

62

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1020

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

1023

513

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

1024

52

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

1025

53

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1026

540

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

1027

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

1028

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1029

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0

1030

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0

1031

1,374

1032

0

0

0

0

1033

0

0

0

0

1

250

126

0

630
631
51 осим 513

541 до 549
55

66
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)
66, осим 662, 663 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ
и 664
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)

1021
1022

660

1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица

1034

661

2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица

1035

665

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

1036

669

4. Остали финансијски приходи

1037

662

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ
КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1038

663 и 664

56
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)
56, осим 562, 563 I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА
и 564
И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)

0.00

0.63
4.43

1039
1040
1041

0.00

560

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

1042

561

2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима

1043

565

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

1044

4. Остали финансијски расходи

1045

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

1046

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)

1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1049

566 и 569
562
563 и 564

683 и 685
583 и 585

0.00

1

250

126

1

250

126

0

1047

1050
1051

67 и 68, осим 683
и 685
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1052

1,807

57 и 58, осим 583
и 585
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

1053

329

500

250

113

1054

103

18

8

1,590

147

18

8

1,590

147

18

8

1,590

69-59
59-69

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

0.00

0.45
198.75

1055
1056

44

1057

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

1058

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

1059

198.75

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1060

део 722

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

1061

део 722

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

1062

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

1063

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

1064

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

1065

721

723

198.75

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији

1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

1071

Oвлашћено лице: __________________________
Војкан Тутулић

Датум: _______________________________
29.07,2020.
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ЈП за урбанизам и пројектовање Крушевац

Образац 1А
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БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.
у 000 динара
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ПОЗИЦИЈА
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План

Реализација

Индекс
реализација
01.01. -30.06/
план 01.01. 30.06.2020

АКТИВА
0

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

001

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

002

1,426

2,173

2,173

2,010

0.92

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

003

0

38

38

405

10.66

1. Улагања у развој

004

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

005

38

38

405

10.66

013 и део 019

3. Гудвил

006

014 и део 019

4. Остала нематеријална имовина

007

015 и део 019

5. Нематеријална имовина у припреми

008

016 и део 019

6. Аванси за нематеријалну имовину

009

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

010

526

1,235

1,235

705

0.57

1. Земљиште

011

022 и део 029

2. Грађевински објекти

012

023 и део 029

3. Постројења и опрема

013

526

1,235

1,235

705

0.57

024 и део 029

4. Инвестиционе некретнине

014

025 и део 029

5. Остале некретнине, постројења и опрема

015

026 и део 029

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми

016

027 и део 029

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

017

028 и део 029

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему

018

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

019

1
010 и део 019
011, 012 и део 019

2
020, 021 и део 029

3

030, 031 и део 039

1. Шуме и вишегодишњи засади

020

032 и део 039

2. Основно стадо

021

037 и део 039

3. Биолошка средства у припреми

022

038 и део 039

4. Аванси за биолошка средства

023

04. осим 047

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

024

040 и део 049

1. Учешћа у капиталу зависних правних лица

025

041 и део 049

2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима

026

042 и део 049

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

027

део 043, део 044 и део
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима
049
део 043, део 044 и део
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима
049

900

900

900

1.00

900

900

900

900

1.00

028
029

део 045 и део 049

6. Дугорочни пласмани у земљи

030

део 045 и део 049

7. Дугорочни пласмани у иностранству

031

8. Хартије од вредности које се држе до доспећа

032

046 и део 049

900

9. Остали дугорочни финансијски пласмани

033

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

034

050 и део 059

1. Потраживања од матичног и зависних правних лица

035

051 и део 059

2. Потраживања од осталих повезаних лица

036

052 и део 059

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит

037

053 и део 059

4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу

038

054 и део 059

5. Потраживања по основу јемства

039

055 и део 059

6. Спорна и сумњива потраживања

040

056 и део 059

7. Остала дугорочна потраживања

041

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

042

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

043

10,112

10,317

10,317

11,059

1.07

Класа 1

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

044

129

160

160

298

1.86

10

1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

045

048 и део 049
5

288

11

2. Недовршена производња и недовршене услуге

046

12

3. Готови производи

047

13

4. Роба

048

14

5. Стална средства намењена продаји

049

15

6. Плаћени аванси за залихе и услуге

050

129

160

160

298

1.86

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

051

3,371

7,534

7,534

6,101

0.81

200 и део 209

1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица

052

258

201 и део 209

2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица

053

202 и део 209

3. Купци у земљи – остала повезана правна лица

054

203 и део 209

4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица

055

204 и део 209

5. Купци у земљи

056

3,113

7,534

7,534

6,101

0.81

205 и део 209

6. Купци у иностранству

057

206 и део 209

7. Остала потраживања по основу продаје

058

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

059

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

060

239

169

169

84

0.50

2,353

2,353

4,476

1.90

21
22
236
23 осим 236 и 237

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 +
0067)

061
062

230 и део 239

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

063

231 и део 239

2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица

064

232 и део 239

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

065

233 и део 239

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

066

234, 235, 238 и део 239 5. Остали краткорочни финансијски пласмани

067

24

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

068

5,460

27

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

069

403

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

070

510

101

101

100

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

071

11,538

12,490

12,490

13,069

28 осим 288

1.05

88

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

072

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

0401

4,993

5,368

5,368

6,583

1.23

30

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

0402

1

1

1

1

1.00

300

1. Акцијски капитал

0403

301

2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу

0404

302

3. Улози

0405

303

4. Државни капитал

0406

1

1

1

1

1.00

304

5. Друштвени капитал

0407

305

6. Задружни удели

0408

306

7. Емисиона премија

0409

309

8. Остали основни капитал

0410

31

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0411

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

0412

32

IV. РЕЗЕРВЕ

0413

595

595

595

595

330

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

0414

33 осим 330

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

0415

114

114

114

114

33 осим 330

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

0416

34

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)

0417

4,283

4,658

4,658

5,873

340

1. Нераспоређени добитак ранијих година

0418

4,135

4,658

4,658

4,283

341

2. Нераспоређени добитак текуће године

0419

148

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

0420

35

X. ГУБИТАК (0422 + 0423)

0421

350

1. Губитак ранијих година

0422

047 и 237

1,590

2. Губитак текуће године

0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424

40

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

0425

400

1. Резервисања за трошкове у гарантном року

0426

401

2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

0427

403

3. Резервисања за трошкове реструктурирања

0428

404

4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

0429

405

5. Резервисања за трошкове судских спорова

0430

6. Остала дугорочна резервисања

0431

41

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

0432

410

1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал

0433

411

2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима

0434

412

3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима

0435

413

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

0436

414

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи

0437

415

6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству

0438

416

7. Обавезе по основу финансијског лизинга

0439

419

8. Остале дугорочне обавезе

0440

498

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

0441

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

0442

6,545

7,122

7,122

6,486

42

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

0443

713

713

713

713

420

1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица

0444

421

2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица

0445

713

713

713

713

422

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

0446

423

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

0447

427

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

0448

351

402 и 409

42 до 49 (осим 498)

0.91

6. Остале краткорочне финансијске обавезе

0449

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

0450

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

0451

431

1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи

0452

432

2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству

0453

433

3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи

0454

434

4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству

0455

435

5. Добављачи у земљи

0456

436

6. Добављачи у иностранству

0457

439

7. Остале обавезе из пословања

0458

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

0459

4,490

4,000

4,000

3,942

0.99

47

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0460

647

1,425

1,425

1,167

0.82

48

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

0461

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0462

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

0463

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

0464

12,490

12,490

13,069

1.05

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

0465

424, 425, 426 и 429
430
43 осим 430

44, 45 и 46

49 осим 498

89

632

984

984

664

0.67
#DIV/0!

632

984

984

527

0.54

137

63

11,538

Oвлашћено лице: __________________________
Војкан Тутулић

Датум: _______________________________
29.07.2020.

М.П.

Образац 2
Предузеће: ЈП за урбанизам и пројектовање Крушевац
Матични
17119915
број:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
у динарима
Индекс
реализација 01.01. 30.06/
план 01.01. 30.06.2020.

01.01. - 30,06.2020

Р. бр.

1.
2.
3.
4.

План за
01.01-31.12.2020_.
Текућа година

План

29,931,624

34,250,400

17,125,200

14,776,268

0.86

41,444,241

47,520,000

23,760,000

20,439,762

0.86

48,540,512

55,432,080

27,716,040

23,842,981

0.86

49

50

50

45

0.90

- на неодређено време

44

44

44

41

0.93

- на одређено време

5

6

6

4

0.67

2,000,000

1,000,000

140,318

0.14

6

6

700,000

350,000

0.00

5

5

0.00

600,000

300,000

1

1

1,329,120

664,556

3

3

482,926

700,000

26,300
56,498

Трошкови запослених
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса
на терет запосленог)
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима
на терет запосленог)
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима
на терет послодавца)

Реализација
01.01-31.12.2019_.
Претходна година

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*

4.1.
4.2.
5

Накнаде по уговору о делу

6

Број прималаца накнаде по уговору о делу

7

Накнаде по ауторским уговорима

8

Број прималаца наканде по ауторским уговорима

9
10

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим
пословима

11

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

12

Број прималаца наканде по основу осталих уговора

13

Накнаде члановима скупштине

14

Број чланова скупштине

15

Накнаде члановима управног одбора

16

Број чланова управног одбора

17

Наканде члановима надзорног одбора

18

Број чланова надзорног одбора

19

Превоз запослених на посао и са посла

20

Дневнице на службеном путу

21

Накнаде трошкова на службеном путу

22

Отпремнина за одлазак у пензију

23

Број прималаца

24

Јубиларне награде

25

Број прималаца

26

Смештај и исхрана на терену

27

Помоћ радницима и породици радника

28

Стипендије

29

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

244,937
2

379,869
1
289,557
1

1,300,633
3

Реализација

2

205,975

0.69

1

440,252

0.66

3

1.00

350,000

217,685

0.62

380,000

190,000

20,000

0.11

132,500

66,250

11,240

0.17

200,000

100,000

0.00

2

2

0.00

4,000,000

2,000,000

236,606
1
726,449
9

547,222

114,000

5,400,000

2,700,000

25,000

0.01

0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу
Датум:

Oвлашћено лице: _______________________
Војкан Тутулић

7/29/2020
М.П.

Образац 3
Предузеће: ЈП за урбанизам и пројектовање Крушевац
Матични
17119915
број:
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Основ одлива / пријема кадрова

Број запослених на неодређено време

Број запослених на одређено време

Број ангажованих по основу
уговора (рад ван радног односа)

Стање на дан 31.03.2020. године*

43

4

1

Р. бр.

1.
2.
3.
4.
5.

Одлив кадрова
Навести основ

6.

Пријем

7.

навести основ

1
Смрт запосленог

1
Уговор о допунском раду

8.
9.
Стање на дан 30.06.2020. године**

42

4

1

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

29.07.2020.

Oвлашћено лице:
М.П.

Војкан Тутулић

Предузеће: ЈП за урбанизам и пројектовање Крушевац
Матични
17119915
број:

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ

Технички услови за трасе инфраструктурне мреже до 100 m
Израда техничке документације - Пројекат за грађевинску
дозволу - нискоградња - до 1.000.000, 00 инвестиционе
вредности
Израда техничке документације - Пројекат за грађевинску
дозволу - нискоградња - до 2.000.000, 00 инвестиционе
вредности
Израда техничке документације - Пројекат за грађевинску
дозволу - нискоградња - до 10.000.000, 00 инвестиционе
вредности
Израда техничке документације - Пројекат за грађевинску
дозволу - нискоградња - до 20.000.000, 00 инвестиционе
вредности
Израда техничке документације - Пројекат за грађевинску
дозволу - нискоградња - преко 20.000.000, 00 инвестиционе
вредности

децембар
претходне
године
12,000.00

Цена у динарима по јединици мере за текућу годину
I

II

III

IV

V

VI

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

5% од инв. 5% од инв. 5% од инв. 5% од инв. 5% од инв. 5% од инв. 5% од инв.
вред.
вред.
вред.
вред.
вред.
вред.
вред.
4,5% од
4,5% од
4,5% од
4,5% од
инв. вред. инв. вред. инв. вред. инв. вред.

4,5% од
инв. вред.

4,5% од
инв. вред.

4,5% од
инв. вред.

4% од инв. 4% од инв. 4% од инв. 4% од инв. 4% од инв. 4% од инв. 4% од инв.
вред.
вредa
вредa
вредa
вредa
вредa
вредa
3% од 3% од инв. 3% од 3% од инв. 3% од инв. 3% од инв. 3% од
инв. Вред
вред.
инв. вред.
вред.
вред.
вред.
инв. вред.
2,5% од
2,5% од
2,5% од
2,5% од
инв. вред. инв. вред. инв. вред. инв. вред.
75% од
цене
израде
ПГД-а
125% од
цене
израде
ПГД-а

75% од
цене
израде
ПГД-а
125% од
цене
израде
ПГД-а

2,5% од
инв. вред.

75% од
75% од 75% од цене
цене
цене израде израде ПГДизраде
ПГД-а
а
ПГД-а
125% од
125% од
125% од
цене
цене израде цене израде
израде
ПГД-а
ПГД-а
ПГД-а

2,5% од
инв. вред.

2,5% од
инв. вред.

75% од
цене
израде
ПГД-а
125% од
цене
израде
ПГД-а

75% од
цене
израде
ПГД-а
125% од
цене
израде
ПГД-а

7.

Израда техничке документације - Идејни пројекат нискоградња

8.

Пројекат извођења радова

9.

Стручни надзор над изградњом, реконструкцијо и
одржавањем јавног пута

2% од инв. 2% од инв. 2% од инв. 2% од инв. 2% од инв. 2% од инв. 2% од инв.
вред.
вред.
вред.
вред.
вред.
вред.
вред.

10.

Стручни надзор над одржавањем светлосне сигнализације

2% од инв. 2% од инв. 2% од инв. 2% од инв. 2% од инв. 2% од инв. 2% од инв.
вред.
вред.
вред.
вред.
вред.
вред.
вред.

11.

Стручни надзор над одржавањем јавне расвете

12.

Израда планова генералне и детаљне регулације

13.

Израда урбанистичког пројекта - до 10 ари (мин. цена)

14.

Израда пројеката парцелизације за 2 новоформиране парцеле
(мин. цена)

15.

Израда пројекта препарцелизације за две новоформиране
парцеле

Индекс
дец. текуће године
дец. претходне године

740
дин/часу

740
дин/часу

740
дин/часу

740
дин/часу

740
дин/часу

740
дин/часу

740
дин/часу

Површина Површина Површина Површина Површина Површина Површина
плана X
плана X
плана X
плана X
плана X
плана X
плана X
јединична јединична јединична јединична јединична јединична јединична
цена X
цена X
цена X
цена X
цена X
цена X
цена X
корекцион корекцион корекцион корекциони корекциони корекцион корекцион
и фактор и фактор и фактор
фактор
фактор
и фактор и фактор
100.000,00
X
кор.коеф
15.000,00
X
кор.коеф
15.000,00
X
кор.коеф

100.000,00
X кор.коеф
15.000,00
X кор.коеф
15.000,00
X кор.коеф

100.000,00
X
кор.коеф
15.000,00
X
кор.коеф
15.000,00
X
кор.коеф

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
X кор.коеф X кор.коеф X кор.коеф X кор.коеф
15.000,00 15.000,00 X 15.000,00 15.000,00
X кор.коеф кор.коеф X кор.коеф X кор.коеф
15.000,00 15.000,00 X 15.000,00 15.000,00
X кор.коеф кор.коеф X кор.коеф X кор.коеф

Напомена: Из техничких разлога, у овом обрасцу наведене су само цене најзаступљенијих
услуга које реализује предузеће.
Приказ цена свих услуга садржан је у ценовнику предузећа.

Датум:

29.07.2020.

Oвлашћено лице:
М.П.

Војкан Тутулић

Предузеће: _________________ЈП за урбанизам и пројектовање Крушевац
Матични број: ______________________
17119915

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
у динарима
Претходна година
2019_
Приход

Планирано

Пренето из буџета

Реализовано

Неутрошено

1

2

3

4 (2-3)

Износ неутрошених средстава
из ранијих година
(у односу на претходну)
5

Субвенције
Остали приходи из буџета*
0

УКУПНО

0

0

у динарима
План за период 01.01-31.12.2020___ текућа година
01.01. до 31.03.

01.01. до 30.06.

01.01. до 30.09.

01.01. до 31.12.

Субвенције
Остали приходи из буџета*
УКУПНО
у динарима
Период од 01.01. до 31.03.2020_.
Приход

Планирано

Пренето из буџета

Реализовано

Неутрошено

1

2

3

4 (2-3)

Индекс
реализацијa 01.01.-31.03. /
план 01.01.-31.03.
5

Субвенције

Остали приходи из буџета*
УКУПНО
у динарима
Период од 01.01. до 30.06.2020_.
Приход

Планирано

Пренето из буџета

Реализовано

Неутрошено

1

2

3

4 (2-3)

Индекс
реализацијa 01.01.-30.06. /
план 01.01.-30.06.
5

Субвенције

Остали приходи из буџета*
УКУПНО
у динарима
Период од 01.01. до 30.09.2020_.
Приход

Планирано

Пренето из буџета

Реализовано

Неутрошено

1

2

3

4 (2-3)

Индекс
реализацијa 01.01.-30.09. /
план 01.01.-30.09.
5

Субвенције

Остали приходи из буџета
УКУПНО
у динарима
Период од 01.01. до 31.12.2020_.
Приход

Планирано

Пренето из буџета

Реализовано

Неутрошено

1

2

3

4 (2-3)

Субвенције

Остали приходи из буџета*
УКУПНО

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).
29.07,2020

Oвлашћено лице: __________________________
Војкан Тутулић
М.П.

Индекс
реализацијa 01.01.-31.12. /
план 01.01.-31.12.
5

Предузеће: _________________
ЈП за урбанизам и пројектовање Крушевац
Матични
17119915
број:

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
у динарима

Р. бр.

Позиција

План за
01.01-31.12.2019.
Претходна година

Реализација
01.01-31.12.2019.
Претходна година

План за
01.01-31.12.2020_.
Текућа година

01.01. - 30.06.2020.
План

Реализација

Индекс
реализација 01.01. 30.06.20/
план 01.01. -30.06.20

1.

Спонзорство

2.

Донације

3.

Хуманитарне активности

4.

Спортске активности

5.

Репрезентација

200,000

264,148

200,000

100,000

52,820

0.53

6.

Реклама и пропаганда

290,000

274,000

290,000

145,000

212,500

1.47

7.

Остало-накнаде за НО

Спонзорство
Редни број

Донације

Хуманитарне активности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Прималац

Намена

Износ

Прималац

Намена

Износ

Прималац

Намена

Износ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Датум: _______________________________
29.07.2020.

Oвлашћено лице: __________________________
Војкан Тутулић
М.П.

Предузеће:
Матични број:

ЈП за урбанизам и пројектовање Крушевац
17119915

Образац 7

НЕТО ДОБИТ
Пословна година

1
2017_ ¹
2018_
2019_
201_

Укупна
остварена
нето добит
2
1550705
1.425.230,49
261.488,94

Износ уплаћен у
буџет по основу
Година уплате у
добити из
буџет
претходне
године
3
2018_²
2019
201_
201_

4
775352

Правни основ
(број одлуке
Владе)

Износ уплаћен у
буџет по основу Правни основ уплате
Датум уплате
добити из
из претходних
претходних
година³
година

5
одл.НО о р.доб.
од.НО 1536-02

¹претходна година
²текућа година
³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

М.П.
Датум:

29,07,2020

Oвлашћено лице:

Војкан Тутулић

6
28.11.2018.

7

8

Укупно
уплаћено у
буџет

9=4+7
775352

Образац 8
Предузеће: _________________ ЈП за урбанизам и пројектовање Крушевац
Матични број: ______________________
17119915
Плански курс:_______________

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта

Валута

Уговорени
Гаранција државе
износ кредита
Да/Не

Кредитор
Домаћи кредитор
...................
...................
...................
...................
...................
Страни кредитор
...................
...................
...................
...................
...................
Укупно кредитно задужење
од чега за ликвидност
од чега за капиталне пројекте
*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10
Датум:

Војкан Тутулић
Oвлашћено лице: __________________________

29.07.2020.

М.П.

Стање кредитне
задужености
на 31.03.2017 године у
оригиналној валути

Стање кредитне
задужености
на 31.03.2018.године у
динарима

Година
Рок отплате
Период почека Датум прве
повлачења без периода
(Grace period)
отплате
кредита
почека

Каматна
стопа

Број
отплата
током једне
године

План плаћања по кредиту за текућу годину
Главница
први
квартал

Главница
други
квартал

Главница
трећи
квартал

Главница
четврти
квартал

Камата
први
квартал

у динарима
Камата
други
квартал

Камата
трећи
квартал

Камата
четврти
квартал

Предузеће:________________________
ЈП за урбанизам и пројектовање Крушевац
Матични број:_________________________
17119915

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА
ДАН
1
31.12.2019_.
(претходна
година)

АОП

Врста средстава (текући рачун, благајна,
девизни рачун, акредитиви..)

Назив банке

Износ у оригиналној валути

Износ у динарима

2

3

4

5

6

068

Редован текући рачун

Војвођанска банка

4,902,283.97

068

Текући рачун боловања

Војвођанска банка

556,547.79

068

Текући рачун

Војвођанска банка

1,000.00

Укупно у динарима

31.03.2020_.

5,459,831.76

068

Редован текући рачун

Војвођанска банка

7,191,510.52

068

Текући рачун боловања

Војвођанска банка

682,459.77

068

Текући рачун

Војвођанска банка

1,000.00

Укупно у динарима

30.06.2020_.

7,874,970.29

068

Редован текући рачун

Војвођанска банка

3,762,586.53

068

Текући рачун боловања

Војвођанска банка

712,252.01

068

Текући рачун

Војвођанска банка

1,000.00

Укупно у динарима

30.09.2020_.

4,475,838.54

068

Редован текући рачун

Војвођанска банка

068

Текући рачун боловања

Војвођанска банка

068

Текући рачун

Војвођанска банка

068

Редован текући рачун

Војвођанска банка

068

Текући рачун боловања

Војвођанска банка

068

Текући рачун

Војвођанска банка

Укупно у динарима

31.12.2020_.

Укупно у динарима
Датум: _______________________________
29.07.2020.

Oвлашћено лице: __________________________
М.П.

Војкан Тутулић

Образац 10
Предузеће: ЈП за урбанизам и пројектовање Крушевац
ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
Матични број: 17119915
у 000 дин

Редни
Назив инвестиционог улагања
број

Извор
средстава¹

Година
почетка
финансирања

Година
завршетка
финансирања

Укупна
вредност

Износ
инвестиционог
улагања
закључно са
претходном
годином

1
2
3
4
5
6
7
8
Укупно:

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;
Редни
Назив инвестиционог улагања
број

Текућа година - укупно
План

Реализација

01.01.-31.03.2020.
План

Реализација

01.01.-30.06.2020.
План

1
2
3
4
5
6
7
8
Укупно:

29.07.2020. год

Овлашћено лице : Војкан Тутулић

Реализација

01.01.-30.09.2020.
План

Реализација

у 000 дин
01.01.-31.12.2020.
План

Реализација

Предузеће:____________________
Матични број:___________________

ЈП за урбанизам и изградњу Крушевац
17119915

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.06.2020.

Група рачуна, рачун

ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ

1

2

Озн. за
АОП

Бруто

Исправка
вредности

3

4

5

23, осим 236 и 237

1. Краткорочни финансијски пласмани
(9109 + 9110 + 9111 + 9112)

9108

део 232, део 234, део 238 и део 239

1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)

9109

део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и
део 239

1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима
(кредити и зајмови)
1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у
иностранству (кредити и зајмови)

део 230 и део 239

у 000 динара
Нето
(кол. 4-5)
6

9110
9111

део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235,
део 238 и део 239

1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани

део 04 и део 05

2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна
потраживања (9114 + 9115 + 9116)

9113

део 048 и део 049

2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)

9114

део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део
051 и део 059
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050,
део 051 и део 059

2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима
(кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих
2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних
потраживања

9112

9115
9116

016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052,
3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси
053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и
(9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)
део 209

9117

43,530

37,429

6,101

део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део
3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким
039, део 052, део 053, део 055, део 059, део
лицима
202, део 204, део 206 и део 209

9118

170

170

0

3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним
предузећима

9119

934

837

97

3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим
правним лицима и предузетницима

9120

622

608

14

3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси
републичким органима и организацијама

9121

32

32

3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси
јединицама локалне самоуправе

9122

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део
029, део 038, део 039, део 052, део 053, део
055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206
и део 209
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део
029, део 038, део 039, део 052, део 053, део
055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206
и део 209
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део
029, део 038, део 039, део 052, део 053, део
055, део 059, део 204, део 206 и део 209
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део
029, део 038, део 039, део 052, део 053, део
055, део 059, део 204, део 206 и део 209

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део
029, део 038, део 039, део 052, део 053, део
3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси
055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206
и део 209
054, 056, део 059, 21, 22

4. Друга потраживања
(9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)

део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228
4.1. Потраживања од физичких лица
и део 229
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део
4.2. Потраживања од јавних предузећа
228 и део 229
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део
228 и део 229

4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника

део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део
4.4. Потраживања од републичких органа и организација
224, део 225, део 228 и део 229
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део
4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе
224, део 225, део 228 и део 229
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део
4.6. Остала потраживања
224, део 225, део 226, део 228 и део 229
Датум: _______________________________

0
0

41,772

35,782

5,990

9123

0

9124
9125
9126
9127
9128
9129

Војкан Тутулић
Oвлашћено лице: __________________________

29.07.2020.

М.П.
НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 11000-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Образац 12
Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2020.год до 30.06.2020.године

Крушевац,
29.07.2020.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац
Седиште: Косанчићева бр. 5, Крушевац
Претежна делатност: Архитектонска делатност
Матични број: 17119915
ПИБ: 100474793
Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:
 Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање обавља архитектонску делатност, као
претежну делатност. Поред тога, обавља и следеће делатности: инжењерске
делатности и техничко саветовање, консултантске активности у вези с пословањем и
осталим управљањем, остале стручне,научне и техничке делатности, разрада
грађевинских пројеката.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:
 Годишњи Програм пословања донет је Одлуком Надзорног одбора предузећа III бр.
2927-01 од 02.12.2019.године;
 Сагласност на Програм пословања дата је Решењем Скупштине града Крушевца, I
Број: 023-96/2019 од 25.12.2019.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У временском периоду од 01.01.2020.год. до 30.06.2020. године реализовани су следећи
послови у оквиру основне делатности пословања ЈП за урбанизам и пројектовање Крушевац:

Израда урбанистичких планова
Израда елемената за доношење Одлуке о изради урбанистичких планова, мишљења и
критеријума за одређивање њихових могућих утицаја на животну средину:













ПГР "Рибарска бања";
Измене и допуне ПГР "Излетиште" Јастребац;
ПДР "Гробље у Макрешану";
Измене и допуне ПГР "Исток 1" у Крушевцу у делу урбанистичке целине 3.3.;
ПДР "Индустријске зонe К2" у Крушевцу;
ПДР „Проширења новог гробља 2 у Крушевцу“;
ПДР „Пејтон 1“, у Крушевцу;
ПДР „Пејтон 2“, у Крушевцу;
ПДР „Пејтон 3“, у Крушевцу;
ПДР „Источна обилазница "Улица Кнеза Милоша – Мудраковачки мост“ у Крушевцу;
ПДР „Источна обилазница " Улица Бивољски мост – Паруновачки мост“ у Крушевцу;
ПДР „Источна обилазница "Улица Железничка – Бивољски мост“ у Крушевцу.

Израда елабората планова за рани јавни увид:








ПДР "Багдала 5" у Крушевцу;
ПДР "Шумице 1" у Крушевцу;
ПДР „Бивоље 4“ у Крушевцу;
ПДР "Индустријске зонe К1" у Крушевцу;
ПДР "Марко Орловић" у Крушевцу;
Измена ПДР „Пањевац“ у Крушевцу;
ПДР "Гробља у Макрешану".

Израда нацрта планова за јавни увид:









ПДР "Центар 1" у Крушевцу;
ПДР Индустријске зоне "X" у Крушевцу;
ПДР "Мудраковац 3" у Крушевцу;
ПДР "Мудраковац 4" у Крушевцу;
ПДР "Мудраковац 5" у Крушевцу;
ПДР "Стари аеродром - фаза 2" у Крушевцу;
ПДР "Бивоље 1" у Крушевцу;
ПДР "Бивоље 2" у Крушевцу;






ПДР "Багдала 5" у Крушевцу;
ПДР "Шумице 1" у Крушевцу;
ПДР "Шатор " на Јастрепцу;
Измене и допуне ПДР "Стари аеродром фаза 1" у Крушевцу, у делу урбанистичког
блока Б, део подблока Б2 и Б3.

Донешени планови:








ПГР "Запад 1" у Крушевцу;
ПДР "Мудраковац 4" у Крушевцу;
ПДР "Мудраковац 5" у Крушевцу;
ПДР "Центар 1" у Крушевцу;
ПДР "Мудраковац 3" у Крушевцу;
ПДР "Стари аеродром - фаза 2" у Крушевцу;
ПДР "Бивоље 1" у Крушевцу.

Израда урбанистичко-техничке документације са елаборатом геодетских радова
 Израда пројекта препарцелације са пројектом геодетског обележавња и елаборатом
геодетских радова на овереном катастарско – топографском плану за к.п. бр.424 и
427/1 (део) обе КО Крушевац;
 Израда пројекта препарцелације са пројектом геодетског обележавња и елаборатом
геодетских радова на овереном катастарско – топографском плану за к.п. бр.2610/13
(део), 2610/9 (део), 2610/12 (део), 2610/23 (део), 2610/21 (део), 2610/30 (део), 2610/31
(део), 2610/29 (део), 2610/28 (део), 2610/101 (део) и 2610/20 (део) све КО Крушевац;
 Израда пројекта препарцелације са пројектом геодетског обележавња на овереном
катастарско – топографском плану за к.п. бр.1189/1, 1189/4, 1197/2, 1193/1 и 1193/2
све КО Лазарица;
 Израда пројекта препарцелације са пројектом геодетског обележавња и елаборатом
геодетских радова на овереном катастарско – топографском плану за к.п. бр. 2410/1,
2635/1 и 2656/2 (део) све КО Крушевац;
 Израда пројекта препарцелације са пројектом геодетског обележавања и елаборатом
геодетских радова за к.п. бр. 5487/2 и 5487/1 обе КО Крушевац;
 Израда пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања за к.п. бр.240/2 КО
Мало Головоде;
 Израда урбанистичког пројекта за изградњу меморијалног комплекса на к.п. бр.2395/2
КО Крушевац на овереном катастарско-топографском плану;
 Израда пројекта препарцелације за потребе експропријације на к.п. бр.3465/5, 3466,
3468/1 и 3469 све КО Крушевац, и 1595, 1597, 1601/1, 1602, 1603/1, 1782/1, део 1783/1,
1783/3, део 1792/1 и 2092/1 све КО Лазарица у Крушевцу (улица Тимочке буне);
 Израда пројекта препарцелације за к.п. бр. 340/1 и 340/2 обе КО Крушевац;
 Израда Елабората геодетских радова за изведени стамбени објекат за потребе
прикљупљања података за издавање употребне дозволе на к.п. бр. 6064 КО Крушевац
и Елабората геодетских радова за изведени стамбени објекат катастар-водова за
потребе прикљупљања података за издавање употребне дозволе на к.п. бр. 6064 КО
Крушевац;
 Израда Елабората геодетских радова за изведени стамбени објекат и катастар-водова
истог за потребе прикљупљања података за издавање употребне дозволе на к.п. бр.
5379/3 КО Крушевац.

Израда техничке документације
 Израда Идејног пројекта реконструкције пута у насељеном месту Велики Шиљеговац
(засеок Васићи) на овереном катастарско-топографском плану са предмером и
предрачуном радова;
 Израда Идејног решења реконструкције пута кроз насељено место Бела Вода (пут
према цркви и пут према гробљу) на овереном катастарско-топографском плану;
 Израда Идејног решења изградње моста и приступне саобраћајнице на реци
Пепељуши (на путу за гробље у Пепељевцу) на овереном катастарско-топографском
плану;
 Израда идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење на
овереном катастарско-топографском плану са предмером и предрачуном радова за
изградњу новопланираних саобраћајница са инфраструктуром у оквиру ПДР “Стари
аеродром фаза 1“ у Крушевцу;
 Израда Идејног решења реконструкције улица у Паруновцу (Ул. Анте Богићевића,
Ул. кнеза Часлава, Ул. Васка Попе и Ул. Треће српске бригаде) на овереном
катастарско-топографском плану;
 Израда Пројекта за извођење изградње хангара са стајанком и рулном стазом на к.п.
бр. 3177 КО Паруновац на локацији аеродрома „Росуље“ у Паруновцу;
 Израда Идејног решења реконструкције пута у насељеном месту Пољаци на овереном
катастарско-топографском плану;
 Израда идејног пројекта реконструкције улица у Паруновцу (ул. Анте Богићевића, ул.
кнеза Часлава, ул. Васка Попе и ул. Треће српске бригаде) на овереном катастарскотопографском плану;
 Израда Идејног решења реконструкције пута у насељеном месту Шашиловац на
овереном катастарско-топографском плану, са предмером и предрачуном радова;
 Израда идејног пројекта реконструкције пута у насељеном месту Пољаци на овереном
катастарско-топографском плану;
 Израда идејног решења реконструкције Трга косовских јунака у Крушевцу на
овереном катастарско-топографском плану;
 Израда саобраћајног пројекта за постављање техничког средства за успоравање
саобраћаја (вештачке избочине – „Лежећи полицајац“) у улици Милунке Савић у
насељеном месту Мало Головоде;
 Израда саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање
саобраћаја (вештачке избочине – „Лежећи полицајци“) у улици Жртава Фашизма у
Крушевцу;
 Израда измењеног идејног решења реконструкције Дома културе у Кобиљу, објекат 1,
спратности „П“ („П+1“) на к.п. бр. 1586/5 КО Кобиље;
 Израда саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање
саобраћаја (вештачке избочине – „Лежећи полицајци“) у улици Веселина Николића у
Крушевцу;
 Израда саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање
саобраћаја (вештачке избочине – „Лежећи полицајци“) на општинском путу бр.7
(Матин бунар – Коњух – Љубава – Коморане) у насељеном месту Љубава;
 Израда саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање
саобраћаја (вештачке избочине – „Лежећи полицајци“) у улици Димитрија Туцовића у
насељеном месту Паруновац;

 Израда Пројекта за извођење изградње Парка науке у парку Багдала на к.п. бр.2461/1
КО Крушевац;
 Израда измењеног Идејног решења реконструкције помоћног објекта спратности „П“,
са променом намене у објекат јавне намене – Дом културе у Дворану, на к.п. бр.
2513/1 КО Дворане;
 Израда саобраћајног пројекта за измену режима саобраћаја на паркинг простору у
улици Краља Александра Ујединитеља у Крушевцу;
 Израда саобраћајног пројекта за постављање флексибилних стубића на коловозу у
зони раскрснице Улице Душанове и Улице Роденове у Крушевцу;
 Израда саобраћајног пројекта за измену режима саобраћаја (обележавање пешачког
прелаза) у улици Аеродромској испред раскрснице са улицом Жртава Фашизма у
Крушевцу;
 Израда измењеног идејног пројекта реконструкције Дома културе у Кобиљу, објекат
1, спратности „П“ („П+1“) на к.п. бр. 1586/5 КО Кобиље;
 Израда саобраћајног пројекта за измену режима саобраћаја (обележавање пешачких
прелаза) у улици Жртава Фашизма испред раскрснице са улицом Старца Вујадина и
испред раскрснице са улицом Аеродромском у Крушевцу;
 Израда саобраћајног пројекта за постављање привремене саобраћајне сигнализације и
опреме за измену режима саобраћаја за време интервенције ЈКП „Водовод“ у улици
Видовданској (у зони раскрснице са улицом 12. Пешадијски пук) у Крушевцу;
 Израда Извештаја о затеченом стању објеката, објекат бр.2 и 4 на к.п. бр. 537/20 КО
Крушевац - инвеститор Наташа Томић, улица Далматинска бр. 9 Крушевац;
 Израда Пројеката за извођење изградње објекта ОШ „Свети Сава“ у Читлуку,
спратности П+1, на к.п. бр. 1699/2 КО Читлук;
 Израда измењеног Идејног пројекта реконструкције помоћног објекта спратности
„П“, са променом намене у објекат јавне намене – Дом културе у Дворану, на к.п. бр.
2513/1 КО Дворане;
 Израда техничке документације Ревитализације пољских (атарских) путева на
територији Града Крушевца;
 Израда идејног решења реконструкције – уређења простора око споменика палим
борцима у Великом Шиљеговцу на к.п. бр. 5922 КО Велики Шиљеговац на овереном
катастарско-топографском плану;
 Израда Пројекта за извођење грађења прикључног гасовода, мерни сет G-25 и мернорегулациони сет G-16 за вишепородичне стамбене зграде у улици Достојевског на к.п.
бр. 6064 и 2412/100 обе КО Крушевац;
 Израда Идејног решења реконструкције Дома културе у Жабару, спратности „П+1“ на
к.п. бр. 1724 КО Треботин на овереном катастарско-топографском плану;
 Израда идејног решења изградње прилазне стазе и простора око јарбола у парку
Багдала на овереном катастарско-топографском плану;
 Израда идејног пројекат реконструкције – партерног уређења простора око споменика
палим борцима у Великом Шиљеговцу на к.п. бр. 5922 КО Велики Шиљеговац на
овереном катастарско-топографском плану;
 Израда саобраћајног пројекта за постављање саобраћајног огледала у улици
Обилићевој ( на раскрсници са улицом Кајмакчаланском) у Крушевцу;
 Израда саобраћајног пројекта за постављање саобраћајне сигнализације за измену
режима саобраћаја (забрана заустављања и паркирања) у улици Јосифа Маринковића
у Крушевцу;
 Израда идејног решења реконструкције улице Шуматовачке у Крушевцу на овереном
катастарско-топографском плану;

 Израда идејног решења изградње Велућке улице у Мудраковцу на овереном
катастарско-топографском плану са предмером и предрачуном радова;
 Израда Идејног пројекта реконструкције пута у насељеном месту Шашиловац на
овереном катастарско-топографском плану, са предмером и предрачуном радова;
 Израда Идејног решења изградње постамента и постављања споменика на к.п. бр.
1583 КО Крушевац, на овереном катастарско-топографском плану;
 Израда идејног пројекта реконструкције Трга косовских јунака у Крушевцу на
овереном катастарско-топографском плану;
 Израда идејног решења реконструкције Цанкареве улице у Крушевцу на овереном
катастарско-топографском плану;
 Израда идејног решења реконструкције моста на општинском путу О3 Падеж –
Крвавица (на прелазу преко Глобарског потока) на овереном катастарскотопографском плану;
 Израда измењеног идејног решења реконструкције Трга косовских јунака у Крушевцу
на овереном катастарско-топографском плану;
 Израда идејног решења изградње две фонтане у оквиру реконструкције Трга
косовских јунака у Крушевцу са предмером и предрачуном радова;
 Израда Идејног пројекта изградње постамента и постављања споменика на к.п. бр.
1583 КО Крушевац, на овереном катастарско-топографском плану са понудом
(предрачуном) радова;
 Израда пројекта за извођење за реконструкцију моста на Кобиљској реци у насељеном
месту Паруновац на општинском путу Велико Головоде – Паруновац;
 Израда измењеног идејно решење реконструкције моста и осигурања речног корита
на општинском путу О3 Падеж – Крвавица (на прелазу преко Глобарског потока) на
овереном катастарско-топографском плану;
 Израда пројекта за грађевинску дозволу са предмером и предрачуноим радова за
изградњу Велућке улице у Мудраковцу на овереном катастарско-топографском
плану;
 Израда пројекта за грађевинску дозволу за изградњу Велућке улице у Мудраковцу на
овереном катастарско-топографском плану са извештајем о извршеној техничкој
контроли напред наведеног пројекта и изводом из пројекта;
 Израда измењеног идејног решења изградње саобраћајнице Копаоничких жртава са
потпорним зидом и платоа за јавну гаражу Р1-Р2, L=84,30м, на подручју „Центар 2“,
на овереном катастарско-топографском плану;
 Израда идејног пројекта реконструкције улице Шуматовачке у Крушевцу на овереном
катастарско-топографском плану са предмером и предрачуном радова;
 Израда саобраћајног пројекта за постављање привремене саобраћајне сигнализације и
опреме за измену режима саобраћаја ( потпуна забрана саобраћаја) за време извођења
радова на изградњи водоводног прикључка за потребе дома ученика средњих школа
Пане Ђукић Лимар у делу улице Ћирила и Методија у Крушевцу;
 Израда идејног пројекта изградње платформе за инвалидна колица на
вишепородичном стамбеном објекту спратности По+П+4+Пк у улици Бруски пут бр.
4 у Крушевцу на к.п. бр. 2608/2 КО Крушевац.
Израда предмера и предрачуна радова
 Израда предмера и предрачуна радова за реконструкцију моста на Кобиљској реци у
насељеном месту Паруновац на општинском путу Велико Головоде – Паруновац;

 Израда предмера и предрачуна опреме са уградњом и извођењем радова за теретану
на отвореном у насељу Расадник у Крушевцу, са планом намене површина;
 Израда предмера и предрачуна грађевинских радова за коловозну конструкцију за
изградњу пешачких стаза поред саобраћајница стамбеног комплекса у Крушевцу,
насеље „Расадник 1“ између блокова Е2 и Ф2;
 Израда предмера и предрачуна радова за потребе реконструкције улица у Паруновцу
(ул. Анте Богићевића, ул. кнеза Часлава, ул. Васка Попе и ул. Треће српске бригаде);
 Израда коригованог предмера и предрачуна радова инвестиционог одржавања зграде
Основног суда у Крушевцу (зграда Правобранилиштва);
 Израда предмера и предрачуна радова за извођење грађевинских радова за поправку
канала поред локалног пута у Шаврану према цркви;
 Израда предмера и предрачуна радова за извођење грађевинских радова за поправку
туцаничког пута у Б. Води према реци Морави;
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку оштећеног пропуста у улици Ратка
Митровића и канала у улици Маљенској у Паруновцу, у овиру редовног одржавања;
 Израда предрачуна грађевинско – занатских радова и електро радова за потребе
изградње фискултурне сале у ОШ „Кнез Лазар“ у Великим Купцима;
 Израда предмера и предрачуна радова реконструкције трим стазе у парку Багдала
(замена тартана и поправка оштећења), са техничким описом радова;
 Израда предмера и предрачуна радова реконструкције пута у насељеном месту
Пољаци , L=1150м + 130м (према гробљу);
 Израда предмера и предрачуна радова реконструкције Трга косовских јунака у
Крушевцу;
 Израда предмера и предрачуна радова на инвестиционом одржавању просторија у
објекту биоскоп "Крушевац" у Крушевцу;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању улице Раке Љутовца (Часлава
Јовановића) L=296,00м у Мудраковцу;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању улице у засеоку Петронијевић у
Витановцу;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању на локалном путу кроз Трмчаре од
викенд насеља наставак кроз центар села;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању пута у насељеном месту Мајдево;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању улице Браћа Мусић Л=450,00м у
Капиџији;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању улице Трибалске и Буковичке у
МЗ Бивоље;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању на локалном путу кроз Здравиње
Л=650м;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању на локалном путу до насељеног
места Лазаревац;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању пута у Себечевцу Л=200м;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању у насељеном месту Гари;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању на путу у центру села Себечевац,
засеок Ђорђевићи Л=220м и асфалт на путу према гробљу Л=330м;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању у насељеном месту Мали
Шиљеговац;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању општинског пута у Станци – коса
Ловци;

 Израда предрачуна радова на редовном одржавању улице у насељеном месту Липовац
код дома;
 Израда предрачуна радова за поправку оштећеног пропуста у улици Рацка Митровића
и канала у улици Маљенској у Паруновцу;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању на путу у насељеном месту
Беласица Л=800м;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању у насељеном месту Пепељевац;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању у МЗ Лазарица;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању у МЗ Мало Головоде;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању у МЗ Мудраковац;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању улице Коперникове Л=260,00м у
Паруновцу;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању улице Омладинске Л=450,00м у
Читлуку;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању улице Коњушке Л=220,00м у
Мудраковцу;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању улице Велућке Л=75,00м у
Мудраковцу;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању на путу у Великим Купцима,
засеок Минићи, Л=650м и Л=200м;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању на путу у Великим Купцима,
засеок Мијатовићи, Л=350м;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању улице Крушичке у Витановцу;
 Израда предрачуна радова на редовном одржавању улице Љ. Илића, Л=400,00м у
Капиџији.

Вршење стручног надзора над извођењем радова
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији пута у насељеном
месту Мали Купци, по првој привременој ситуацији, број: 20-04225-47/02 од
29.02.2020.године, извођача радова, привредног друштва за градњу и инжењеринг
„Техноградња“ Крушевац, улица Мајке Југовића бр.14, 37000 Крушевац;
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији пута у Великом
Шиљеговцу – заселак Богићевићи, по првој привременој ситуацији, број: 20-0422548/02 од 29.02.2020.године, извођача радова, привредног друштва за градњу и
инжењеринг „Техноградња“ Крушевац, улица Мајке Југовића бр.14, 37000 Крушевац;
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији пута у Црквини,
по првој привременој ситуацији, број: 20-04225-49/02 од 29.02.2020.године, извођача
радова, привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ Крушевац,
улица Мајке Југовића бр.14, 37000 Крушевац;
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији пута у насељеном
месту Мали Купци, по окончаној ситуацији, број: 20-04225-29/03 од
19.03.2020.године, извођача радова, привредног друштва за градњу и инжењеринг
„Техноградња“ Крушевац, улица Мајке Југовића бр.14, 37000 Крушевац;
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији пута у Великом
Шиљеговцу – заселак Богићевићи, по окончаној ситуацији, број: 20-04225-30/03 од
19.03.2020.године, извођача радова, привредног друштва за градњу и инжењеринг
„Техноградња“ Крушевац, улица Мајке Југовића бр.14, 37000 Крушевац;

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији пута у Црквини,
по окончаној ситуацији, број: 20-04225-31/03 од 19.03.2020.године, извођача радова,
привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ Крушевац, улица Мајке
Југовића бр.14, 37000 Крушевац;
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији објекта
здравствене станице Балшићева по првој привременој ситуацији, број:S-31-3/20 од
31.03.2020. године, извођача радова, Constructor Mil д.о.о. Крушевац, ул. Видовданска
бр. 139/11 Крушевац;
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на инсталацији стабилног система за
аутоматску дојаву пожара за ОШ „Деспот Стефан“ и ШОСО „Веселин Николић“, по
окончаној ситуацији-рачуну, број: FU-275-0/20 од 18.03.2020. године, извођача
радова, „IPON SISTEM“ ДОО, привредно друштво за производњу и пружање услуга у
заштите од пожара и безбедности у радној и животној средини, улица Златиборска бр.
31, Земун;
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању путних прелаза за
период од 01.01. - 31.01.2020. године, по рачуну број: 2000260 од 14.02.2020. године,
извођача радова, акционарско друштво за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, сектор за
некретнине, улица Немањина бр.6, 11000 Београд;
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању путних прелаза за
период од 01.02. - 29.02.2020. године, по рачуну број: 2000498од 10.03.2020. године,
извођача радова, акционарско друштво за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, сектор за
некретнине, улица Немањина бр.6, 11000 Београд;
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању путних прелаза за
период од 01.03. - 31.03.2020. године, по рачуну број: 2000662 од 01.04.2020. године,
извођача радова, акционарско друштво за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, сектор за
некретнине, улица Немањина бр.6, 11000 Београд;
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на редовном и зимском одржавању
путева и улица на територији града Крушевца за 2019/2020 годину, за извршене
радове у временском периоду од 07.11.2019.год. – 31.01.2020.год., по окончаној
ситуацији, број: 050-6/3/20 од 31.01.2020. године, извођача радова, „Крушевацпут“
АД Крушевац, ул. Јасички пут бр.65, 37000 Крушевац;
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању јавне расвете на
територији града Крушевца, у временском периоду од 01.01. – 31.01.2020.године, по I
привременој ситуацији, број: 545 од 31.01.2020. године, извођача радова, ЈКП
„Крушевац“, улица Николе Чоловића бр. 2, 37000 Крушевац;
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању јавне расвете на
територији града Крушевца, у временском периоду од 01.02. – 29.02.2020.године, по II
привременој ситуацији, број: 1057 од 28.02.2020. године, извођача радова, ЈКП
„Крушевац“, улица Николе Чоловића бр. 2, 37000 Крушевац;
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању јавне расвете на
територији града Крушевца, у временском периоду од 01.03. – 31.03.2020.године, по
III привременој ситуацији, број: 1565 од 31.03.2020. године, извођача радова, ЈКП
„Крушевац“, улица Николе Чоловића бр. 2, 37000 Крушевац;
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на редовном одржавању светлосне
сигнализације (семафора) у граду Крушевцу у временском периоду од 21.03.2017.год.
– 31.01.2020.године, по XXXV привременој ситуацији, број: 01/2020 од 31.01.2020.























године, извођача радова, „Eltelcom“ ДОО Крушевац, улица Василија Великог бр.7/6,
37000 Крушевац;
Вршење стручног надзора над извођењем радова на редовном одржавању светлосне
сигнализације (семафора) у граду Крушевцу у временском периоду од 21.03.2017.год.
– 29.02.2020.године, по XXXVI привременој ситуацији, број: 02/2020 од 29.02.2020.
године, извођача радова, „Eltelcom“ ДОО Крушевац, улица Василија Великог бр.7/6,
37000 Крушевац;
Вршење стручног надзора над извођењем радова на редовном одржавању светлосне
сигнализације (семафора) у граду Крушевцу у временском периоду од 21.03.2017.год.
– 20.03.2020.године, по окончаној ситуацији, број: 03/2020 од 20.03.2020. године,
извођача радова, „Eltelcom“ ДОО Крушевац, улица Василија Великог бр.7/6, 37000
Крушевац;
Вршење стручног надзора над испоруком бројача бицикала са дисплејем и уградњом
у Аеродромској улици у Крушевцу, извођача радова, „МХМ – пројект“ ДОО Нови
Сад, улица Јована Поповића бр.40;
Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији објекта
здравствене станице Балшићева по другој привременој ситуацији, број:S-11-5/20 од
11.05.2020. године, извођача радова, Constructor Mil д.о.о. Крушевац, ул. Видовданска
бр. 139/11 Крушевац;
Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији објекта
здравствене станице Балшићева по окончаној ситуацији, број:S-15-6/20 од 15.06.2020.
године, извођача радова, Constructor Mil д.о.о. Крушевац, ул. Видовданска бр. 139/11
Крушевац;
ење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији дома културе у
Дворану, по првој привременој ситуацији, број18-6/20 од 18.06.2020. године,
извођача радова „Лоџа 48“ Крушевац ДОО;
Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији улице
Александровачке, по првој привременој ситуацији, број: 20-04225-03/04 од
01.04.2020.године, извођача радова, привредног друштва за градњу и инжењеринг
„Техноградња“ Крушевац, улица Мајке Југовића бр.14, 37000 Крушевац;
Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи хангара на локацији
аеродрома „Росуље“ у Паруновцу, по првој привременој ситуацији, број: 114/20 од
15.04.2020.године, извођача радова, ДОО „Грађинг“ Александровац, улица 29.
новембра бр.74/6, 37230 Александровац;
Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији улице
Александровачке, по окончаној ситуацији, број: 20-04225-35/04 од 28.04.2020.године,
извођача радова, привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“
Крушевац, улица Мајке Југовића бр.14, 37000 Крушевац;
Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи водоводне мреже у
улици Грује Капетана и у кругу Опште болнице Крушевац, по окончаној ситуацији,
број: 19/C-20 од 23.04.2020. године, извођача радова, Јавно комунално предузеће за
водовод и канализацију „Водовод Крушевац“ ул. Душанова бр.46, 37000 Крушевац;
Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи теретана на отвореном
у насељу Пејтон у Крушевцу, по окончаној ситуацији, наш број:1111 од 15.05.2020.
године, извођача радова, „Економик алупласт“ ДОО Крушевац, улица Аеродромска
бр.20, 37107 Крушевац;
Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању путних прелаза за
период од 01.04. - 30.04.2020. године, по рачуну број: 2001062 од 30.04.2020. године,
извођача радова, акционарско друштво за управљање јавном железничком





















инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, сектор за
некретнине, улица Немањина бр.6, 11000 Београд;
Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању путних прелаза за
период од 01.05. - 31.05.2020. године, по рачуну број: 2001718 од 04.06.2020. године,
извођача радова, акционарско друштво за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, сектор за
некретнине, улица Немањина бр.6, 11000 Београд;
Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању путних прелаза за
период од 01.06. - 30.06.2020. године, по рачуну број: 2002231 од 02.07.2020. године,
извођача радова, акционарско друштво за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, сектор за
некретнине, улица Немањина бр.6, 11000 Београд;
Вршење стручног надзора над извођењем радова на редовном одржавању,
рехабилитацији и ургентном одржавању локалне путне инфраструктуре на територији
града Крушевца, за извршене радове у временском периоду од 08.05.2020. до
25.05.2020. године по првој привременој ситуацији, број: 050-6/52/20 од 25.05.2020.
године, извођача радова, „Крушевацпут“ АД Крушевац, ул. Јасички пут бр.65, 37000
Крушевац;
Вршење стручног надзора над извођењем радова на редовном одржавању,
рехабилитацији и ургентном одржавању локалне путне инфраструктуре на територији
града Крушевца, за извршене радове у временском периоду од 08.05.2020. до
15.06.2020. године по другој привременој ситуацији, број: 050-6/2/20 од 15.06.2020.
године, извођача радова, „Крушевацпут“ АД Крушевац, ул. Јасички пут бр.65, 37000
Крушевац;
Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању јавне расвете на
територији града Крушевца, у временском периоду од 01.04. – 30.04.2020.године, по
IV привременој ситуацији, број: 1959 од 30.04.2020. године, извођача радова, ЈКП
„Крушевац“, улица Николе Чоловића бр. 2, 37000 Крушевац;
Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању јавне расвете на
територији града Крушевца, у временском периоду од 01.05. – 31.05.2020.године, по
V привременој ситуацији, број: 2612/1 од 29.05.2020. године, извођача радова, ЈКП
„Крушевац“, улица Николе Чоловића бр. 2, 37000 Крушевац;
Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању јавне расвете на
територији града Крушевца, у временском периоду од 01.06. – 30.06.2020.године, по
VI привременој ситуацији, број: 3580 од 30.06.2020. године, извођача радова, ЈКП
„Крушевац“, улица Николе Чоловића бр. 2, 37000 Крушевац;
Вршење стручног надзора над извођењем радова на обележавању хоризонталне
сигнализације на путевима територије града Крушевац, по привременој ситуацији,
број: 01/2020 од 04.05.2020. године, извођача радова, „Пословни центар“ ЈП
Крушевац, улица Трг Косовских јунака бр.6, 37000 Крушевац;
Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању семафора у граду
Крушевцу у временском периоду од 01.04.-30.04.2020.године, по првој привременој
ситуацији, број: 1957 од 30.04.2020. године, извођача радова, ЈКП „Крушевац“, улица
Николе Чоловића бр. 2, 37000 Крушевац;
Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању семафора у граду
Крушевцу у временском периоду од 01.05.-31.05.2020.године, по другој привременој
ситуацији, број: 2612 од 29.05.2020. године, извођача радова, ЈКП „Крушевац“, улица
Николе Чоловића бр. 2, 37000 Крушевац;

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању семафора у граду
Крушевцу у временском периоду од 01.06.-30.06.2020.године, по трећој привременој
ситуацији, број: 3576 од 30.06.2020. године, извођача радова, ЈКП „Крушевац“, улица
Николе Чоловића бр. 2, 37000 Крушевац.

Израда техничких услова
 Израда саобраћајно – техничких услова за саобраћајни прикључак планираног
Меморијалног парка на к.п. бр. 2395/2 КО Крушевац на улицу Балканску и улицу Југ
Богданову у Крушевцу;
 Израда саобраћајно – техничких услова за саобраћајне прикључке планираног
производно складишног објекта металне галантерије, објекта бр.1 спратности П+2
(прва фаза) и складишта готових производа објекат бр.2 спратности П (друга фаза),
инвеститора Саше Јанићијевића из Церове, на к.п. бр. 2177 КО Лазарица, град
Крушевац на улицу Јасички пут;
 Израда саобраћајно – техничких услова за саобраћајне прикључке планираног
складишног објекта камених и мермерних плоча, објекат бр.1, спратности П+1 (прва
фаза) и складишног објекта камених и мермерних плоча, објекат бр.2, спратности П (
друга фаза) инвеститора ДОО Напредак Миловановић – Крвавица, Крвавица
Крушевац, на к.п. бр. 917/1 КО Лазарица град Крушевац на улицу Јасички пут и на
пут који се налази на к.п. бр.917/8 КО Лазарица град Крушевац;
 Израда саобраћајно – техничких услова за саобраћајне прикључке паркинг места
планираног стамбено пословног објекта спратности П+4+Пк на к.п. бр. 6123 КО
Крушевац на улицу Херцеговачку и остале саобраћајнице планиране ПГР-ом „Исток
1“ у Крушевцу;
 Израда саобраћајно – техничких услова за саобраћајни прикључак планираног
стамбено пословног објекта спратности П+3 на к.п. бр. 2079 КО Крушевац на улицу
поручника Божидара у Крушевцу;
 Израда саобраћајно – техничких услова за саобраћајне прикључке планираног
привременог градилишног Кампа „Крушевац“ за потребе изградње аутопута Е-761
деоница Појате – Прељина (Моравски коридор);
 Израда саобраћајно - техничких услова прикључења на јавни пут за изградњу
пословног објекта – технички преглед возила на к.п. бр. 1522 КО Капиџија, град
Крушевац;
 Израда саобраћајно - техничких услова прикључења на јавни пут за изградњу
пословног објекта – безинске станице са пратећим објектима на к.п. бр.4580/1 КО
Крушевац, град Крушевац;
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу индивидуалног гасног
прикључка и КМРС Г-16 за потребе пословног објекта на к.п. бр. 1922/1 КО Читлук;
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу индустријског дистрибутивног
гасовода (ИДГ) део од Јасичког пута до Гарског потока;
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу водоводне мреже у улици
Косовској у Крушевцу;
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу водоводне и канализационе
линије у улици Петра Кочића у Крушевцу;
 Израда саобраћајно – техничких услова за саобраћајни прикључак планиране интерне
саобраћајнице планираног складишног објекта прашкастог и течног детерџента






















спратности П, инвеститора Милошевић ДОО Крушевац, Железничка бр. 46 из
Крушевца, на к.п. бр. 5997/1 КО Крушевац на саобраћајницу која је планирана ПГРом "Север" на к.п. бр. 5997/25 КО Крушевац град Крушевац;
Израда саобраћајно – техничких услова за саобраћајни прикључак планираног
затвореног складишног објекта (хале) готових производа спратности П (у мањем делу
објекта П+галерија), инвеститора „Елмос промет“ о.д. Крушевац, на к.п. бр. 317/1 КО
Мудраковац град Крушевац на улицу Незнаног јунака;
Израда саобраћајно – техничких услова за саобраћајне прикључке планираног
производно складишног објекта, инвеститора Дејана Николића – „EURO-MILK”
Крушеваца, на к.п. бр. 2185 КО Лазарица Град Крушевац на улицу Јасички пут;
Израда техничких услова за пројектовање за изградњу ТС 10/0,4кV „Лазарица 8 –
игралиште“, прикључног вода 10кV и нужног НН расплета;
Израда техничких услова за пројектовање за реконструкцију дистрибутивних и
прикључних топловода у улици Косовској у Крушевцу;
Израда техничких услова за пројектовање за реконструкцију дистрибутивних и
прикључних топловода у улици Бранка Миљковића у Крушевцу;
Израда техничких услова за пројектовање за реконструкцију дистрибутивних и
прикључних топловода у улици Острва Вида у Крушевцу;
Израда техничких услова за пројектовање за реконструкцију дистрибутивних и
прикључних топловода у улици Ломиној у Крушевцу;
Израда техничких услова за пројектовање за изградњу дистрибутивне гасне мреже –
ДГМ „Крушевац – Центар“ на КО Крушевац, КО Лазарица, КО Пакашница, КО Гари,
КО Бивоље и КО Паруновац;
Израда техничких услова за пројектовање за изградњу водоводног и канализационог
прикључка на градску водоводну и канализациону мрежу за стамбено-пословни
објекат П+3+Пк на к.п. бр. 2410/54, 2410/53 и 2410/52 све КО Крушевац у улици
Душановој бр. 95, 97 и 99 у Крушевцу;
Израда техничких услова за укрштање, реконструкцију и изградњу путева којим
управља град Крушевац у склопу изградње аутопута Е-761, деоница Крушевац
(Кошеви) – Адрани;
Израда техничких услова за пројектовање за изградњу водоводног и канализационог
прикључка на градску водоводну и канализациону мрежу за стамбено-пословни
објекат спратности По+П+2+Пк на к.п. бр. 2174/1 КО Крушевац у улици Николе
Тесле бб у Крушевцу;
Израда техничких услова за изградњу приступних саобраћајница привременог
градилишног насеља „Крушевац“, за потребе изградње аутопута Е-761, ПојатеПрељина („Моравски коридор“);
Израда техничких услова за изградњу приступних саобраћајница привременог
градилишног насеља „Крушевац“, за потребе изградње аутопута Е-761, ПојатеПрељина („Моравски коридор“);
Израда техничких услова за изградњу нове приступне саобраћајнице комплекса
фабрике “COOPER TIRE & RUBBER COMPANY SERBIA“ ДОО Крушевац, за
потребе измештања постојећег путног прелаза ( у зони новог путног прелаза);
Израда техничких услова за пројектовање за изградњу кабловске канализације –
„дигитални коридор“ дуж Аутопута Е-761, деоница град Крушевац: КО Шанац, КО
Макрешане, КО Бивоље, КО Лазарица, КО Јасика, КО Читлук, КО Кукљин, КО
Пепељевац;
Израда техничких услова за пројектовање за изградњу ТС 10/0,4кV „Себечевац 4” и
прикључног вода 10kV;

 Израда техничких услова за пројектовање за реконструкцију дистрибутивних и
прикључних топловода у улици Николе Тесле у Крушевцу;
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу ТС 10/0,4кV „Ново гробље” и
прикључног вода 10kV;
 Израда техничких услова за пројектовање за прикључење на водоводну и
канализациону инфраструктурну мрежу за стамбено пословни објекат укупне
спратности По+П+3 у улици Косовској у Крушевцу, на к.п. бр. 1424/1 и 2326 обе КО
Крушевац;
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу ТС 10/0,4 кV „Падеж 5” и
прикључног вода 10kV;
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу кабловског вода 1кV за
стамбено – пословни објекат у улици Косанчићева у Крушевцу;
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу ТС 10/0,4 кV „Модрица 4” и
прикључног вода 10kV;
 Израда саобраћајно - техничких услова прикључења на јавни пут за изградњу
стамбено пословног објекта , укупне спратности П+4+Пк на к.п. бр.6123 КО
Крушевац, град Крушевац;
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу водоводног прикључка на
градску водоводну мрежу за објекат у улици Бивиљска бр.155 у Крушевцу, на к.п. бр.
4528 КО Крушевац.

Израда осталих стручних услуга
 Стручне услуге у организацији и изради инвестиционих тендера и аплицирања за
изградњу саобраћајница са инфраструктуром у оквиру зоне Стари аеродрома фаза 1 у
Крушевцу;
 Израда сагласности на раскопавање јавне површине за геомеханичка испитивања тла,
а ради изградње подземне јавне гараже, на к.п. бр. 810, 817, 818, 819, 2312/1 и 2296
све КО Крушевца;
 Израда сагласности на измену режима саобраћаја за време одржавања 5. Generali
крушевачког полумаратона у времену од 09:00 до 15:00 сати, дана 15.03.2020. године
у Крушевцу;
 Издавање сагласности центру за обуку возача „Стеван – Про Плус“, ДОО из
Крушевца за коришћење следећих аутобуских стајалишта на територији града
Крушевца у циљу вршења обуке и полагања испита за возаче „Д“ категорије:
Споменик, Колонија 2 и Колонија;
 Вршење техничке контроле пројекта за грађевинску дозволу изградње водоводне
линије у улици Мајке Југовића и у кругу Здравственог центра на к.п. бр.1397/3, 1365 и
2317/1 КО Крушевац;
 Израда сагласности на раскопавање јавне површине за потребе извођења радова на
реконструкцији фекалне канализације у улици Видовданској у Крушевцу на к.п. бр.
2316/1 КО Крушевац;
 Израда обавештења да је Идејни пројекат за изградњу дистрибутивног дела оптичке
приступне мреже електронских комуникација, подручје Крушевац Кластер 5, бр ТКХ-014/19-5 од августа 2019.год. урађен у свему према Условима за пројектовање за
изградњу дистрибутивног дела оптичке приступне мреже електронских комуникација,
подручје Крушевац Кластер 5;

 Издавање копије два примерка пројекта препарцелације за к.п. бр. 2183/8, 2447/16,
2183/10 и 2447/17 све КО Крушевац у Крушевцу, I наш број: 1042 od 25.04.2018.
године;
 Издавање потврде о измиреним обавезама за Весић Мијајло, ул. Драгомира
Љубисављевића бр. 71, из Крушевац, по уговору 04 бр.574 од 14.02.2000. године, о
регулисању међусобних права и обавеза око уређивања грађевинског земљишта на
к.п. бр. 2571/29 КО Крушевац за легализацију стамбеног објекта и надградњу спрата у
површини од 300,12м2, и да је такође измирио своје обавезе по уговору 04 бр. 3366 од
10.07.2000. године за легализацију изграђеног стамбеног објекта у површини од
10,65м2 на к.п. бр. 2571/1 КО Крушевац;
 Издавање сагласности на „Пројекат средстава за оглашавање“ у Крушевцу, улица
Цара Лазара бр. 178, на к.п. бр. 58/4 КО Крушевац;
 Издавање сагласности на „Пројекат конструктивног решења и статичке стабилности
рекламног паноа – несветлеће рекламе уз пословни објекат у Крушевцу, ул. Цара
Лазара бр.2, на к.п. бр. 162/1 КО Крушевац“;
 Издавање сагласности на „Пројекат носача рекламе од челичних профила“ у
Крушевцу, у улици Југ Богданова бр.45, на к.п. бр. 4/2 КО Крушевац;
 Издавање потврде о измиреним обавезама за Драгана Јотића, улица Трг Расинских
партизана бр.34 из Крушевца, по уговору I/2 бр.3538 од 22.06.2005. гoдине, о
регулисању међусобних права и обавеза око уређивања грађевинског земљишта на
к.п. бр. 2183/6 КО Крушевац за легализацију стамбено-пословног објекта спратности
П+Пк (лекарска ординација) у површини од 235, 88м2;
 Издавање потврде о измиреним обавезама за Гордану Јовановић из Крушевац, по
уговору 04 бр.1911 од 18.10.1982. године, о регулисању међусобних права и обавеза
око уређивања грађевинског земљишта на к.п. бр. 2570/19 КО Крушевац ради
изградње стамбене зграде у насељу „Лазарица 3“ у Крушевцу, спратности П+2 у
површини од 166,70м2.;
 Израда сагласности за измену режима саобраћаја за време одржавања вашара у улици
Аеродромској у Крушевцу дана 07.04.2020. године;
 Израда обавештења да у службеној евиденцији "Јавног предузећа за урбанизам и
пројектовање Крушевац" не постоји техничка документација која се односи на
клизиште на терену Велике Крушевице у домаћинству Велибора Станковића;
 Издавање сагласности на „Пројекат рекламе (тип 1 и тип 2) на објекту у улици
Видовданској бр. 97 у“ у Крушевцу;
 Измена и допуна плана размештаја мањих монтажних и других покретних објеката и
уређаја на јавним површинама;
 Израда сагласности на измену режима саобраћаја за време одржавања 5. Generali
крушевачког полумаратона дана 04.07.2020. године у Крушевцу;
 Израда мшљења за превазилажење проблема у регулисању саобраћаја у делу улице
Жртава Фашизма ( од улице Аеродромске до улице Старца Вујадина), у смислу
поделе у две фазе, прва фаза (краткорочне мере) и друга фаза (дугорочне мере);
 Издавање потврде о измиреним обавезама за Нешић Предрага из Крушевца, по
уговору 04 бр. 402/1 од 25.03.1993 гoдине, о регулисању међусобних права и обавеза
око уређивања грађевинског земљишта на к.п. бр. 3821/2 КО Крушевац за изградњу
стамбеног објекта у површини од 215,75м2, а на основу уговора 04 бр. 2845 од
30.12.1987. године и анекса уговора 04 бр. 574 од 24.02.1988. године;
 Издавање копије уговора о регулисању међусобних права и обавеза око уређивања
грађевинског земљишта у стамбеном насељу „Багдала III“ у Крушевцу, за санацију
породичне стамбене зграде, 04 број:2016 од 28.07.1981. године;

 Овера потврде о изведеним радовима на уређењу (ревитализацији) пољских путева на
територији града Крушевац;
 Израда сагласности за измену режима саобраћаја за време одржавања вашара у улици
Аеродромској у Крушевцу дана 24.06.2020.године;
 Сагласност за измену режима саобраћаја на општинском путу бр.5 (Падеж - Глобаре)
за време одржавања Међународног такмичења у мотокросу у насељеном месту
Глобаре од 26.06.2020. године до 28.06.2020. године;
 Сагласност за измену режима саобраћаја на општинском путу бр.5 (Падеж - Глобаре)
за време одржавања Међународног такмичења у мотокросу у насељеном месту
Глобаре од 04.07.2020. године до 05.07.2020. године;
 Издавање сагласности на идејни пројекат објекта „Реклама“ у Крушевцу, улица
Мирка Томића бр.76;
 Издавање сагласности на ПГД - пројекат несветлеће рекламе за објекат у Крушевцу у
улици Мајке Југовића бб;
 Израда обавештења за катастарске парцеле у оквиру КО Паруновац и Капиџија;
 Издавање потврде за референце за потребе учешћа у поступку ЈНМВ – набавка радова
– радови на уређењу аутобуских стајалишта, наручиоца града Чачка, број
набавке:404-2/10-2020-II;
 Издавање сагласности на ПГД - пројекат светлеће рекламе за објекат у Крушевцу у
улици Душановој бр.27 на к.п. бр. 587/2 КО Крушевац.

1. БИЛАНС УСПЕХА
у хиљадама динара
У периоду 01.01-30.06. 2020. године остварени су пословни приходи (ОП 1001) у износу од
33.511. и то:
 приходи од продаје производа и услуга (ОП 1009) 33.473.
 други пословни приходи (ОП 1017) износе 38.
Од укупно планираних пословних прихода у извештајном периоду остварено је 70%.
У периоду 01.01-30.06.2020.остварени су пословни расходи (ОП1018) у износу од 31.808.,
од чега:





трошкови материјала (ОП1023) 138 или 25% у односу на план;
трошкови горива и енергије (ОП1024) 644. или 75% од плана;
расходи за запослене (ОП1025) 24.972. или 70% у односу на план;
трошкови производних услуга (ОП1026) 1.049. што представља 55% у односу на
план.;
 нематеријални трошкови (ОП 1029) у износу од 5.005. или 63% од плана.
Од укупно планираних пословних расхода у извештајном периоду остварено је 67%.

У извештајном периоду је остварен пословни добитак у износу од 1.703.
Остварени су и остали расходи (ОП1053) у износу од 113 тако да остварени добитак у
периоду 01.01.-30.06.2020. износи 1.590.

2. БИЛАНС СТАЊА

у хиљадама динара

Стална имовина (ОП002)износи 2.010. што чини 92% плана.
Опрема (ОП013) износи 705 и чини 57 % од плана.
Нематеријална имовина(ОП003) износи 405 . Чине га софтвери за рачунаре Дирекције.
Дугорочни финансијски пласмани (ОП024) износи 900 и чине је домаће акције код
Комерцијалне банке 900.
Обртна имовина (ОП043) износи 11.059. а што је 107% у односу на план. Чине је:
 плаћени аванси 298;






потраживања по основу продаје 6.101;
друга потраживања 84;
готовински еквиваленти и готовина 4.476;
активна временска разграничења 100.

Капитал (ОП0401) износи 6.583. Чини га државни капитал у износу од 1, резерве 595, учешће
у добитку зависних правних лица 114, нераспоређни добитак из ранијих година 4.283. и
добитак текуће године 1.590.

Краткорочне обавезе (ОП0442) износе 6.486. или 91% од планираних обавеза и чине их:





обавезе из пословања (ОП0451) износе 664;
остале краткорочне обавезе 3.942;
обавезе по основу ПДВ и ост.јав.пр.1167;
обавезе према оснивачу 713.

3. ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у хиљадама динара
Остварени приливи готовине из пословних активности (ОП3001)износе 38.423. или 67% од
плана и чине их приливи од продаје 38.143. и остали приливи 280.
Одливи готовине из пословних активности (ОП3005) износе 38.823. што је 68% плана. Чине
их исплате добављачима 8.516. и исплаћене зараде и остали лични расходи 25.452. и
осталих јавних прихода 4.855. Одливи по основу инвестирања (ОП3019) износе 584.
Салдо готовине на почетку периода је износио 5.460. На крају периода салдо износи 4.476.
У извештајном периоду остварен је нето одлив готовине (ОП3043) у износу од 984.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
у динарима
За 45 запослених радника

трошкови зарада за период јануар-јун 2020 износе:

 НЕТО зараде - 14.776.268. динара;
 БРУТО 1- 20.439.762. динара,;
 БРУТО 2 - 23.842.981. динара.
Исплаћене накнаде члановима надзорног одбора за период јануар-јун 2020. износе 440.252.
динара, за три члана надзорног одбора.
Трошкови превоза износе 217685. за период јануар-јун 2020 године.
Дневнице за службени пут у земљи износе 20.000

Накнаде трошкова на службеном путу износе 11.240. динара.
Накнаде по уговору о делу за једног примаоца износе 140.318.
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 205.975. за једног примаоца.
Помоћ радницима и породици радника износи 25.000.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
У периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020.годин, дошло је до смањења троје запослених, двоје
запослених споразумним престанком радног односа, и то једног запосленог на одређено
време, и једног запосленог на неодређено време, док је трећем запосленом на неодређено
време радни однос престао услед смрти. У извештајном периоди није било новог запослења
запослених на неодређенo и одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
Ценовник услуга Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац утврђен је на
седници Надзорног одбора одржаној дана 17.11.2016. године, на који је дата сагласност
Градског већа града Крушевца дана 20.12.2016. године. У периоду од 01.01.2020. до
30.06.2020.године није било промена цена услуга у односу на претходни период.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
У извештајном периоду нису планиране нити остварене субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
у динарима
Репрезентација у извештајном периоду је остварена у износу од 52.820. и пропаганда и
реклама 212.500.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
Предузеће у извештајном периоду није планирало нити реализовало инвестициона улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ
У извештајном периоду 01.01. – 30.06.2020. године није дошло до значајних поремећаја у
пословању „ЈП за урбанизам и пројектовање Крушевац“, те из тих разлога није било
потребно предузимати значајније мере за отклањање евентуалних одступања реализованих
од планираних активности, већ су исте реализоване у складу са захтевима Града Крушевца,
трећих лица, и могућностима напред наведеног предузећа у складу са својим расположивим
ресурсима.

Напомена:
У периоду 15.03. – 08.05.2020.године, предузеће је организовало своје пословање у
складу са ванредним стањем проглашеним на територији Републике Србије,
проузроковано појавом вируса COVID 19. И поред чињенице да је предузеће пословало
у ванредним околностима, исто је успело да реализује већи део пословних активности
за потребе свог оснивача и трећих лица, чиме је задржан ниво ефикасности,
ефективности и рентабилности пословања предузећа. Такође, предузеће је у поменутом
периоду редовно наплаћивало потраживања од својих купаца (дужника), што је
омогућило и редовно измиривање обавеза предузећа према својим повериоцима
(добављачима) и запосленима.
На основу напред наведеног, може се закључити да је предузеће у значајној мери
редовно пословало и у ванредним околностима, што је успех интеракцијског деловања
менаџмента предузећа и његових запослених, на челу са директором истог.

Датум: 29.07.2020.година.
Овлашћено лице
Војкан Тутулић-дипл.инж.арх.
_____________________________

