
Образац 12

Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022. год до 30.06.2022. године

Крушевац,
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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.
3845-01 од 01.12.2021. године;

 Сагласност на Програм пословања дата је Решењем Скупштине града Крушевца, I
Број: 023-91/2021 од 24.12.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У временском периоду од 01.01.2022. год. до 30.06.2022. 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:

 ПДР „Гробља у Кукљину“
 Измене и допуна ПДР проширења Новог гробља
 ПДР „Центар 3“
 ПДР „Центар 6“
 Израда Просторног плана Града Крушевца
 ПГР „Север“
 ПДР „Стари аеродром“
 ПДР „Гробља у Глободеру“
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Израда елабората планова за рани јавни увид:

ПДР „Центар 2“
ПДР „Гробље у Крвавици“
ПДР „Источне обилазнице – улица Железничка – Бивољски мост“ у Крушевцу
ПДР „Стари аеродром“
ПГР „Север“
ПДР „Гробља у Глободеру“
ПДР „Уједињене нације“
ПДР „Гробља у Кукљину“
ПДР „Источна обилазница улице Кнеза Милоша-Мудраковачки мост“

Израда нацрта планова за јавни увид:

 ПДР Реке Расине и ушћа притока – деоница 2 (од моста у Видовданској улици до
моста на путу за Јастребац)

 ПДР Источне обилазнице (улица Железничка – Бивољски мост) у Крушевцу
 ПДР „Гробље у Крвавици“
 ПДР „Стари аеродром“
 ПДР „Пејтон 3“ у Крушевцу
 ПДР „Пејтон 2“ у Крушевцу
 ПДР „Багдала 4“ у Крушевцу
 ПГР „Север“ у Крушевцу

Донешени планови:

 ПДР „Стари аеродром“
 ПДР „Цара Лазара – Балшићева“
 ПГР „Исток 5“ за урбанистичку целину 8.8
 ПГР „Исток 5“ за урбанистичку целину 8.6
 ПДР „Индустријске зоне Г“
 ПДР „Реке Расине и ушћа притока – деоница 1 (од железничког моста до моста у

Видовданској улици)
 ПДР „Зона Е“ у Крушевцу
 ПДР реке Расине и ушћа притока – деоница 2 (од моста у Видовданској улици до

моста на путу за Јастребац)
 ПДР „Зона И“ у Крушевцу

Израда урбанистичко-техничке документације са елаборатом геодетских радова

 Израда пројекта парцелације, ктп, Пројекта геодетског обележавања и Елабората
геодетских радова за к.п. бр. 4937/1 и 4937/3 све К.О. КШ

 Израда пројекта парцелације, ктп, Пројекта геодетског обележавања и Елабората
геодетских радова за к.п. бр. 2635/54 и 2635/15 све К.О. КШ

 Израда пројекта парцелације и Елабората геодетских радова за к.п. бр. 2635/29 и
2635/30 све К.О. КШ
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 Израда катастарско топографског плана за део к.п бр. 2610/28 К.О. КШ, део к.п. бр.
3824/2 К.О. КШ, к.п. бр. 2410/69 К.О. КШ

 Израда пројекта парцелације, ктп, пројекат геодетског обележавања и Елаборат
геодетских радова за к.п. бр. 2635/22 К.О. КШ

 Израда пројекта препарцелације, пројекта геодетског обележавања и елабората
геодетских радова за депонију Срње, 33 парцеле

 Израда пројекта препарцелације, пројекта геодетског обележавања и елабората
геодетских радова за саобраћајнице Ц2 (10 парцела)

 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората
геодетских радова за к.п. бр. 2635/56 К.О. КШ

 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората
геодетских радова за к.п. бр. 2635/51 К.О. КШ

 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората
геодетских радова за к.п. бр. 2635/40 К.О. КШ

 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората
геодетских радова за к.п. бр. 2635/42 К.О. КШ

 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората
геодетских радова за к.п. бр. 2635/49 К.О. КШ

 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората
геодетских радова за к.п. бр. 2635/60 К.О. КШ

 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората
геодетских радова за к.п. бр. 2635/77 К.О. КШ

 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората
геодетских радова за к.п. бр. 2635/47 К.О. КШ

 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората
геодетских радова за к.п. бр. 2637/1 К.О. КШ (Стадион Јединство)

 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората
геодетских радова за депонију Срње (33 парцела)

 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората
геодетских радова за к.п. бр. 2635/28, 2635/32, 2635/33 и 2635/34 К.О. КШ

 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората
геодетских радова за улицу Милана Кашанина у Крушевцу за потребе
експропријације

 Израда пројекта парцелације, ктп, пројекта геодетског обележавања и елабората
геодетских радова за део к.п. бр. 1772/1 К.О. Буци

 Израда измена и допуна плана размештаја мањих монтажних и других покретних
објеката и уређаја на јавним површинама

 Израда урбанистичког пројекта за изградњу визиторског центра на к.п. бр. 1020/4,
1883/26, 716/9, све К.О. Брзеће

Израда техничке документације

 Израда Идејног решења изградње новопланиране саобраћајнице С2 у Крушевцу на
к.п. број: 1111/1, 1112/1, 1113, 1094, 1093, 1092, 1091, 1077/1, 1090 и делови к.п. бр.
1096, 1080, 1079, 1077/2, 1078/2, 3453/1, 1078/1 све К.О. Бивоље, на овереном
катастарско-топографском плану

 Израда Идејног решења реконструкције Косовске улице у Крушевцу на к.п. бр.
2326, део 1526/3, 2290/2, део 2322, део 2290/1, део 971, део 2323 и 2317/1 све К.О.
КШ, на овереном катастарско-топографском плану
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 Израда Пројекта за извођење изградњу новопланираних саобраћајница са
инфраструктуром у оквиру ПДР "Стари аеродром фаза 1" и ПДР "Стари аеродром
фаза 2" у Крушевцу (фаза 2-2)

 Израда Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом за изградњу
улице Танаска Рајића (фаза 1) на к.п. бр. део 2312/1, 333/5, 333/4 и 335/5 све К.О.
КШ

 Израда Пројекта за грађевинску дозволу за реконструкцију Косовске улице у
Крушевцу, к.п. бр. 2326, део 1526/3, 2290/2, део 2322, део 2290/1, део 971, део 2323
и 2317/1, све К.О. КШ

 Израда Пројекта за извођење за реконструкцију Косовске улице у Крушевцу, к.п.
бр. 2326, део 1526/3, 2290/2, део 2322, део 2290/1, део 971, део 2323 и 2317/1, све
К.О. КШ

 Израда Идејног решења изградње новопланираних улица на Багдали 1 у Крушевцу
на к.п. бр. 2473/31, 2317/1, 6108, 2476/6, 2461/113 све К.О. КШ, на овереном
катастарско-топографском плану

 Израда Идејног решења реконструкције улице Свети Сава у Крушевцу на к.п. бр.
2337 и 2304 обе К.О. Крушевац, на овереном катастарско-топографском плану

 Израда Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу улица на Багдали 4 у
Крушевцу, ул. Јеремије Живановића и улице Авалска на овереном катастарско-
топографског плану П (60 ари) на к.п. бр. 424/29, 427/3 обе К.О. Пакашница и
5965/3, 5965/8, 3740/1 све К.О. КШ

 Израда Пројекта за извођење за изградњу јавног тоалета у Пионирском парку
спратности П на к.п. бр. 427/1 К.О. КШ

 Израда Пројекта за грађевинску дозволу на овереном ктп-у П (2ха) за изградњу
прихватилишта и азила за псе, спратности "П" на к.п. бр. 1357 КО Лазарица, на
локацији Јавног конуналног предузећа Крушевац

 Израда Идејног решења изградње памптрека у парку око стадиона "Јединство" на
локацији Старог аеродрома у Крушевцу, на деловима к.п. бр. 2637/1 и 2637/17 обе
К.О. Крушевац на овереном катастарско-топографском плану

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање саобраћајног огледала у Улици
Волтеровој на раскрсници са Улицом Арчибалда Рајса у Крушевцу

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање саобраћајних огледала на
општинском путу бр. 1, Срње-Крвавица-Шашиловац-Каменаре у насељеном месту
Крвавица

 Израда Идејног решења изградње мини голфа терена у Крушевцу на к.п. бр.
2453/50 и 2453/48 К.О. КШ

 Израда измењеног Идејног пројекта за реконструкцију санитарних чворова и
изградњу унутрашњих гасних инсталација за потребе загревања јавног објекта ОШ
"Станислав Бинички" у Јасици, спратности Су+П+1 на к.п. бр. 3272 К.О. Јасика

 Израда Пројекта за извођење за изградњу унутрашњих гасних инсталација за
потребе загревања јавног објекта ОШ "Станислав Бинички" у Јасици, спратности
Су+П+1 на к.п. бр. 3272 К.О. Јасика

 Израда Идејног пројекта са предмером и предрачуном радова за инвестиционо
одржавање објекта ОШ "Свети Сава" у Читлуку (замена столарије и замена
светиљки)

 Израда Идејног пројекта са предмером и предрачуном радова за инвестиционо
одржавање објекта ОШ "Доситеј Обрадовић" у Крушевцу (замена подова)

 Израда Идејног решења изградње кабловског вода 1 kV "Прњавор 2/3" за напајање
стамбених објеката на к.п. бр. 5382/6 и 5382/7 обе К.О. КШ, на овереном
катастарско-топографском плану
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 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање
саобраћаја (вештачке избочине -"лежећи полицајци") у Улици Војводе Мишића у
насељеном месту Пакашница.

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање
саобраћаја (вештачке избочине -"лежећи полицајци") у Улици Бранка Радичевића
и Метохијској улици у Крушевцу

 Израда Идејног пројекта са предмером и предрачуном радова за инвестиционо
одржавање објекта ОШ "Станислав Бинички", подручна школа у Шанцу (замена
столарије и израда термоизолационе фасаде)

 Израда Идејног пројекта на овереном ктп-у П (90а) за изградњу кабловског вода
1kV из ТЦ 10/0.4kV "Прњавор 2/3" за напајање стамбених објеката на к.п. бр.
5382/6 и 5382/7 обе КО Крушевац у насељу "Прњавор 2" - град Крушевац, а чија
траса прелази преко к.п. бр. 5382/2, 5382/6 и 5382/7 све К.О. КШ

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање привремене саобраћајне
сигнализације и опреме за време заузећа једне саобраћајне траке испред к.п. бр.
6142 К.О. КШ у улици Мајке Југовића у Крушевцу

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање привремене саобраћајне
сигнализације и опреме за измену режима саобраћаја за време реконструкције
водоводне мреже у Железничкој улици у граду Крушевцу

 Израда Пројекта за извођење за реконструкцију објекта Музичке школе "Стеван
Христић" у Крушевцу, спратности "П+Пк" (објекат обележен бројем 3) на к.п. бр.
6044 К.О. КШ

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање привремене саобраћајне
сигнализације и опреме за време израде хидротехничке инфраструктуре приликом
извођења радова на изградњи улица на Багдали 4 у Крушевцу

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање привремене саобраћајне
сигнализације и опреме за измену режима саобраћаја за време извођења радова на
к.п. бр. 6172 К.О. КШ (постављање миксер пумпе за бетон) у Дринчићевој улици
бр.7 у Крушевцу

 Израда Пројекта за извођење за изградњу кабловског вода 1kV за објекте на
Аеродрому "Росуље" к.п. бр. 3177 КО Паруновац

 Израда Пројекта за грађевинску дозволу на овереном ктп-у П (86 ари) за изградњу
улице Свети Сава у Крушевцу, на к.п. бр. 2337 и 2304 обе К.О. КШ

 Израда Пројекта за грађевинску дозволу изградње хидротехничке инфраструктуре
за памптрек у парку око стадиона "Јединство" на локацији Старог аеродрома у
Крушевцу, на деловима к.п. бр. 2637/1 и 2637/17 обе К.О. КШ на овереном
катастарско-топографском плану

 Израда Идејног решења за партерно уређење (код улице кнеза Милоша) на к.п. бр.
део 5378/5 и 5508/6 обе К.О. КШ, на овереном катастарско-топографском плану

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање привремене саобраћајне
сигнализације и опреме за измену режима саобраћаја за време реконструкције дела
улице Косовске (од улице Југовићеве до улице Топличине) у Крушевцу

 Израда Пројекта за извођење за изградњу прихватилишта и азила за псе,
спратности "П" на к.п. бр. 1357 К.О. Лазарица, на локацији Јавног конуналног
предузећа Крушевац

 Израда Пројекта за грађевинску дозволу са предмером и предрачуном радова за
изгадњу новопланираних улица на Багдали 1, к.п. бр. 2473/31, 2317/1, 6108, 2476/6,
2461/113 све К.О. К.Ш.

 Израда Пројекта за грађевинску дозволу на овереном ктп-у П (50 ари) са
предмером и предрачуном радова за изградњу саобраћајнице и пратеће
инфраструктуре (хидротехничке инсталације, електроенергетске инсталације) са
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партерним уређењем у улици Кнеза Милоша у Крушевцу КП: део 5378/5 и 5508/6
обе К.О. КШ

 Израда Идејног решења за реконструкцију улице Зорана пилота и улице Петра
Јовановића у насељеном месту Мудраковац на к.п. бр. 1309,1308/2,657, 594, 1311 и
1304/1 све К.О. Мудраковац

 Израда сепарата измене дела пројекта за грађевинску дозволу за изградњу
фискултурне сале ОШ "Кнез Лазар" у Великим Купцима

 Израда Идејног решења за изградњу улице поред Дино парка са пратећом
инфраструктуром на к.п. бр. 6170, 2655/2, део 2610/120, део 2610/130 и део 3780/1
све К.О. КШ, на овереном катастарско-топографском плану

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање саобраћајне сигнализације на
општинском путу бр. 34 Шавране-Мешево

 Израда Идејног пројекта са предмером и предрачуном радова за инвестиционо
одржавање тротоара у зони ОШ "Васа Пелагић" у Падежу, на к.п. бр. 1460 К.О.
Падеж

 Израда Идејног пројекта са предмером и предрачуном радова за инвестиционо
одржавање - замена ограде ОШ "Вук Караџић" Крушевац за подручну школу у
Церови, спратности "П", на к.п. бр. 660 и 661/1 обе К.О. Церова

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање саобраћајне сигнализације са
измењивим садржајем на општинском путу бр. 29 Ломнички пут - Модрица -
Дворане - Здравиње - Велики Шиљеговац, у зони школе у насељеном месту
Велики Шиљеговац

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање саобраћајне сигнализације приликом
измена режима саобраћаја (место за такси станицу) на некатегорисаном путу на к.п.
бр. 5901 К.О. Велики Шиљеговац

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање саобраћајне сигнализације приликом
измена режима саобраћаја у насељеном месту Каоник

 Израда Пројекта за извођење за изградњу Дома културе у Мајдеву, спратности "П",
на к.п. бр. 2085 К.О. Мајдево

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање
саобраћаја (вештачке избочине - "лежећи полицајци") у улици Лава Толстоја у
Граду Крушевцу

 Израда Пројекта за извођење за изградњу кабловског вода 1kV из ТЦ 10/0.4kV
"Прњавор 2/3" за напајање стамбених објеката на к.п. бр. 5382/6 и 5382/7 обе КО
Крушевац у насељу "Прњавор 2"-град Крушевац, а чија траса прелази преко к.п. бр.
5382/2, 5382/6 и 5382/7 све К.О. КШ

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање
саобраћаја (вештачке избочине - "лежећи полицајци") у улици Петра Добрњца у
Крушевцу

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање
саобраћаја ("пун плато") у улици Цара Лазара у Крушевцу

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање саобраћајне сигнализације за измену
режима саобраћаја у улици Паруновачкој у насељеном месту Паруновац

 Израда техничке документације Ревитализације пољских (атарских) путева на
територији Општине Крушевац

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање
саобраћаја (вештачке избочине -"лежећи полицајци") у Таковској улици у
Крушевцу

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање
саобраћаја (вештачке избочине -"лежећи полицајци") у улици Миће Поповића у
Крушевцу
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 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање
саобраћаја (вештачке избочине -"лежећи полицајци") у Железничкој улици у
Крушевцу

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање
саобраћаја (вештачке избочине -"лежећи полицајци") у улици Алексе Ненадовића
у Крушевцу

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање саобраћајне сигнализације приликом
измене режима саобраћаја у улици Светолика Ранковића у насељеном месту
Дедина

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање "стреластих путоказа" на
општинском путу бр. 7 (Матин бунар-Коњух-Љубава-Коморане) у насељеном
месту Љубава

 Израда Идејног пројекта са предмером и предрачуном радова за инвестиционо
одржавање ОШ "Деспот Стефан" у Јабланици (израда спуштеног плафона и замена
унутрашње електроинсталације) к.п. бр. 358 К.О. Јабланица

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање
саобраћаја (вештачке избочине -"лежећи полицајци") у улици Расинској у
Крушевцу

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање
саобраћаја (вештачке избочине -"пун плато") у улици Југ Богдановој у Крушевцу

 Израда Идејног решења увођења централног грејања у подручном одељењу у
Текијама, на к.п. бр. 1677/1 КО Текије спратности "П" (ОШ "Владисла Савић Јан"-
Паруновац), на овереном катастарско-топографском плану

Израда предмера и предрачуна радова

 Израда предмера и предрачуна радова за поправку тротоара - пешачке зоне у
улици Јасички пут бр. 2 у делу од објекта Медицине рада до прве капије
Привредног друштва "14 октобар" у Крушевцу

 Израда предмера и предрачуна радова за поправку пута у Белој Води ка скели
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку прилазног пута до цркве у

насељеном месту Паруновац
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку пута у Бољевцу од државног

пута до центра села - школа 2,4 км као и дела пута у насељу Самар од краја
асфалта према Бољевцу 650м

 Израда предмера и предрачуна радова за поправку путева насипањем на
територији града Крушевца

 Израда предмера и предрачуна радова за постављање саобраћајне сигнализације на
територији Града Крушевца за месец јануар 2022. године

 Израда предмера и предрачуна радова за постављање саобраћајне сигнализације на
територији Града Крушевца за месецe фебруар и март 2022. Године

 Израда предмера и предрачуна радова за поправку улице Јанка Гагића на Багдали
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку асфалтног коловоза улице

Радомира Стојановића
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку Улице Савске бр. 4/4, дужине

120м
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку улива у бетонски пропуст на

делу Богошког пута у Белој Води
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 Израда предмера и предрачуна радова за поправку оштећења дела коловоза у
центру Крвавице испред моста

 Израда предмера и предрачуна радова за поправку коловоза у улици Краља
Александра Ујединитеља бр. 2 у Крушевцу

 Израда предмера и предрачуна радова за поправку три пута у Белој Води
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку пута у насељеном месту

Кукљин - улица Куњачка
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку пута у насељеном месту

Дворане - пут према гробљу и пут у центру села према засеоку Панићи и део
општинског пута у насељеном месту Пољаци - према игралишту

 Израда предмера и предрачуна радова за поправку пута у насељеном месту Вучак
у центру села, насипање пута у насељеном месту Лукавац - засеок Ћирковићи код
школе и ископ канала поред школе

 Израда предмера и предрачуна радова за поправку пута у насељеном месту
Шашиловац према домаћинству М. Милошевића и М. Исаиловића

 Израда предмера и предрачуна радова за поправку ударних рупа на територији
Крушевца

 Израда предмера и предрачуна радова за поправку пута за цркву Св. Илија у
Сушици, Влашко Поље у центру и пут Велико Поље у Сушици

 Израда предмера и предрачуна радова за поправку пута у Жабару засеок Човићи
 Израда предмера и предрачуна радова за изградњу пешачких стаза и тротоара у

склопу парка Багдала
 Израда предмера и предрачуна радова за постављање саобраћајне сигнализације на

територији Града Крушевца за месецe април и мај 2022. Године

Вршење стручног надзора над извођењем радова

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању семафора у граду
Крушевцу у временском периоду од 01.01.-31.01.2022.године, по првој
привременој ситуацији, број: 974 од 31.01.2022. 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 01.02.-28.02.2022.године, по другој
привременој ситуацији, број: 1827 од 28.02.2022. 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 01.01. – 31.01.2022. године,
по I привременој ситуацији, број: 973 од 31.01.2022. 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. – 28.02.2022. године,
по II привременој ситуацији, број: 1826 од 09.03.2022. године, извођача радова,
ЈКП „Крушевац“, улица Николе Чоловића бр. 2, 37000 Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању путних прелаза за
период од 01.01. - 31.01.2022. године, по рачуну број: 2200342 од 10.02.2022. год.
извођача радова, акционарско друштво за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, сектор за
некретнине, улица Немањина бр.6, 11000 Београд
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 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању путних прелаза за
период од 01.02. - 28.02.2022. године, по рачуну број: 2201493 од 11.03.2022. год.
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 реконструкцији моста Падеж-
Крвавица по седмој привременој ситуацији бр: 01/22 од 04.01.2022. год. извођача
радова ЗГР "Власинац Игда" Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на адаптацији ђачких санитарних
чворова у објекту ОШ Жабаре - подручно одељење у Мешеву, по окончаној
ситуацији број: 19-01/21 од 19.01.2022. год., извођача радова "ЛОЏА 48" ДОО,
Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији Ломине улице
по окончаној ситуацији број 21-04225-04/01 од 31.01.2022. год. од извођача,
привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац,
улица Мајке Југовић бр. 14, 37000 Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији улице Острво
Вида, по окончаној ситуацији број 21-04225-05/01 од 31.01.2022. год. од извођача,
привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац,
улица Мајке Југовић бр. 14, 37000 Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова за набавку, транспорт и уградњу
пешачких ограда у зонама школа на општинским путевима на подручју града
Крушевца, по окончаној ситуацији бр: 1/11/2021 од 30.11.2021. године, извођача
радова, МВ Метал-Мила Васиљевић ПР Производња металних производа,
Модричка бр. 123, Модрица - Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на бетонирању пешачких стаза у
зонама школа на општинским путевима на подручју града Крушевца, тј. у
насељеном месту Глободер, по окончаној ситуацији бр: 1/21 од 13.12.2021. године,
извођача радова, "ИСКОП СТАЈИЋ РМ" ДОО, 37203 Здравиње бб, Крушевац

 Вршење стручног надзора на реконструкцији објекта О.Ш. "Владислав Савић Јан"
у Паруновцу, по четвртој привременој ситуацији бр: IV-001/01-2022 од 03.01.2022.
године, извођача радова, ГП "Тончев градња" д.о.о., ул. Петог септембра бр.5,
Сурдулица

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на набавци и уградњи постројења
и опреме за санацију/реконструкцију енергетске ефикасности објеката у граду
Крушевцу, по првој привременој ситуацији бр: 106/21 од 31.12.2021. год., извођача
радова, "Credo" d.o.o.,Боре Станковића 94/5, 17500 Врање

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на постављању променљиве
саобраћајне сигнализације у насељеном месту Крвавица по окончаној ситуацији бр.
001 од 20.12.2021. год., извођача радова, DMV d.o.o., Краљевића Марка бб, 18000
Ниш

 Вршење стручног надзора на реконструкцији објекта ОШ "Владислав Савић Јан"
у Паруновцу, по петој привременој ситуацији бр: V-003/02-2022 од 02.02.2022.
године, извођача радова, ГП "Тончев градња" д.о.о., ул. Петог септембра бр.5,
Сурдулица

 Вршење стручног надзора на извођењу паник расвете у ОШ "Васа Пелагић" у
Падежу, по окончаној ситуацији бр: S-10-2/22 од 10.02.2022. године, извођача
радова, "Constructor Mill" д.о.о., ул. Видовданска бр. 139/11, Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на успостављању критичне
инфраструктуре услед елементарне непогоде, по ситуацији бр. 976 од 31.01.2022.
године, извођача радова, ЈКП "Крушевац", улица Николе Чоловића бр. 2, 37000
Крушевац
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 Вршење стручног надзора над извођењем радова на успостављању критичне
инфраструктуре услед елементарне непогоде, по рачуну бр. 22-04225-33/02 од
21.02.2022. године, извођача радова, приврердно друштво за градњу и инжењеринг,
"Техноградња", улица Мајке Југовића 14, 37000 Крушевац

 Вршење стручног надзора на извођењу радова на реконструкцији и доградњи
постојећег објекта бр. 1 -вртић "Голуб Мира" у Крушевцу и доградњи ппостојећег
објекта бр. 2 - вртић "Лабуд" у Крушевцу, по трећој привременој ситуацији бр:
06/22 од 24.02.2022. године, извођача радова, "Sloga construction" д.о.о.,
Крагујевац

 Вршење стручног надзора на изградњи унутрашње гасне инстлације од мерно
регулационог сета до сопствених гасних трошила објекта ОШ "Јован Јовановић
Змај", по окончаној ситуацији бр: 001.21098.0223 од 23.02.2022. године, извођача
радова, АМИ-МОНТЕР ДОО, Копаоничких жртава 4/8, 37000 Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији објекта ОШ
"Бранко Радичевић" подручно одељење у Макрешану-преостали радови друге фазе
по првој привременој ситуацији број 132/21 од 29.12.2021. год. од извођача, Г.П.
"ГРАДЊА КРУ 037", ДОО, ул. Бирчанинова бр. 10/2, Крушевац

 Вршење стручног надзора на реконструкцији објекта О.Ш. "Владислав Савић Јан"
у Паруновцу, по шестој привременој ситуацији бр: VI-001/03-2022 од 02.02.2022.
године, извођача радова, ГП "Тончев градња" д.о.о., ул. Петог септембра бр.5,
Сурдулица

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на набавци и уградњи постројења
и опреме за санацију/реконструкцију енергетске ефикасности објеката у граду
Крушевцу, по другој привременој ситуацији бр: 11-3/22 од 11.03.2022. год.,
извођача радова, "Credo" d.o.o.,Боре Станковића 94/5, 17500 Врање

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-53 од 28.12.2021.
године за одржавање улице Цара Лазара у Лазарици, одрађен од стране Друштва
посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-54 од 28.12.2021.
године за одржавање општинских путева и улица (улица Јефимијина, ул. Филипа
Вишњића, ул. Звечанска и ул. Приштинска), одрађен од стране Друштва посебне
намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-52 од 28.12.2021.
године за одржавање Брегалничке улице у Мудраковцу одрађен од стране
Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-51 од 28.12.2021.
године за одржавање улице Зоре Петровић у Лазарици, одрађен од стране Друштва
посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова по уговору о јавно-приватном
партнерству без елемената концесије за рехабилитацију и ургентно одржавање
општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији града
Крушевца са јавним плаћањем по осмој привременој ситуацији, број: 21-04225-08
од 31.12.2021. год., извођача радова , Друштво посебне намене "ТГР" ДОО, Мајке
Југовића 14, 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 31.12.2021. године, по 18. привременој ситуацији, број: 050-2/18/21
од 31.12.2021. године, извођача радова, „Крушевацпут“ АД Крушевац, ул. Јасички
пут бр.65, 37000 Крушевац
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 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-2 од 31.01.2022.
године за одржавање улице Бате Паскаљевића, одрађен од стране Друштва
посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-1 од 20.01.2022.
године за редовно одржавање на путевима (Макрешане, Текије, Читлук, Зубовац и
В.Гркљане), одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО 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 31.01.2022. године, по 19. привременој ситуацији, број: 050-2/19/21
од 31.01.2022. године, извођача радова, „Крушевацпут“ АД Крушевац, ул. Јасички
пут бр.65, 37000 Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-9 од 02.03.2022.
године за редовно одржавање пута у Срње, улица Радоја Спасића, одрађен од
стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-9/2 од 02.03.2022.
године за редовно одржавање пута у Срње, улица Јолићев сокак, одрађен од стране
Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-14 од 02.03.2022.
године за редовно одржавање пута у Каменаре - Нешићко брдо, одрађен од стране
Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-22 од 02.03.2022.
године за редовно одржавање Хумске улице у Читлуку, одрађен од стране
Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-13 од 02.03.2022.
године за редовно одржавање улице Радојке Живковић у Кошеви, одрађен од
стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-7/2 од 02.03.2022.
године за редовно одржавање улице Чајкине у Уједињеним нацијама, одрађен од
стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-7/1 од 02.03.2022.
године за редовно одржавање улице Јанка Катића у Уједињеним нацијама, одрађен
од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-7 од 02.03.2022.
године за редовно одржавање улице Милана Петровића у Уједињеним нацијама,
одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-3/1 од 02.03.2022.
године за редовно одржавање општинских путева и улица (Бивоље - Ивана
Лукомског и остали), одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО
Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-3 од 02.03.2022.
године за редовно одржавање општинских путева и улица (Бивоље - Борислава
Патроногића), одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-23 од 02.03.2022.
године за редовно одржавање Метохијске улице у Бивољу, одрађен од стране
Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-22/2 од
02.03.2022. године за редовно одржавање улице Поп Маринка у Читлуку, одрађен
од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-22/1 од
02.03.2022. године за редовно одржавање улице Милоја Закића и Десанке
Максимовић, одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац
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 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-23/1 од
02.03.2022. године за редовно одржавање улице Перице Цекића у Бивољу, одрађен
од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-23/2 од
02.03.2022. године за редовно одржавање улице Радомира Додића у Бивољу,
одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-23/3 од
02.03.2022. године за редовно одржавање улице Уроша Предића у Бивољу,
одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-24 од 02.03.2022.
године за коловозну конструкцију (поправка јавне површине - прилазног пута ка
стадиону Јединство у Крушевцу), одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР
ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-25 од 08.03.2022.
године на редовном одржавању пута у Брајковцу, одрађен од стране Друштва
посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-26 од 08.03.2022.
године на редовном одржавању пута и улица у више МЗ, одрађеним од стране
Друштва посебне намене ТГР ДОО 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 28.02.2022. године, по 20. привременој ситуацији, број: 050-2/20/21
од 28.02.2022. године, извођача радова, „Крушевацпут“ АД Крушевац, ул. Јасички
пут бр.65, 37000 Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-4 од 02.03.2022.
године на редовном одржавању на путу у Здравиње - пут за Стојадиновиће,
одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-6 од 02.03.2022.
године на редовном одржавању на путу у Великим Купцима - насеља Мијатовицки
и пут за гробље, одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-8 од 02.03.2022.
године на редовном одржавању на путу у месту Сушица поред школе до моста,
одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-10 од 02.03.2022.
године на редовном одржавању на путу у месту Росица, крак Агатоновићи-
Младеновићи, одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-12/1 од
02.03.2022. године на редовном одржавању на путу у месту Позлата, према
Анђелковићима и Добросављевићима, одрађен од стране Друштва посебне намене
ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-12 од 02.03.2022.
године на редовном одржавању на путу у месту Позлата, поред гробља до
Ђорђевић Драгија, одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО
Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-15/1 од
02.03.2022. године на редовном одржавању улице 14. октобар у Јасици, одрађен од
стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-15 од 02.03.2022.
године на редовном одржавању на путу у Омладинској улици, одрађен од стране
Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац
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 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-11 од 02.03.2022.
године на редовном одржавању на путу приступни пут Стакленик, одрађен од
стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-15/2 од
02.03.2022. године на редовном одржавању на путу у Јасици, одрађен од стране
Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-16 од 02.03.2022.
године на редовном одржавању на путу Гревци - пут до цркве Св.Антонија
Преподобног, одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-28 од 10.03.2022.
године за редовно одржавање општинских путева и улица (Липовац Ивице
Петковића), одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-27 од 10.03.2022.
године за редовно одржавање општинских путева и улица (Јефимија), одрађен од
стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-29 од 16.03.2022.
године на редовном одржавању на путу у Срње - ул. Јолићев сокак II, одрађен од
стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-30 од 22.03.2022.
редовном одржавању на путу Церова-Шавране, одрађен од стране Друштва
посебне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-31 од 23.03.2022.
године на редовном одржавању пута у Читлуку (крак из улице Хумске), одрађен
од стране Друштва посбне намене ТГР ДОО Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-21 од 02.03.2022.
године на редовном одржавању пута у Беласици, пут за Аксентијевиће, одрађен од
стране Друштва посбне намене ТГР ДОО Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању семафора у граду
Крушевцу у временском периоду од 01.03.-31.03.2022.године, по трећој
привременој ситуацији, број: 3193 од 31.03.2022. 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 01.04.-30.04.2022.године, по четвртој
привременој ситуацији, број: 4075 од 31.03.2022. 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.-31.05.2022.године, по петој
привременој ситуацији, број: 5021 од 31.05.2022. 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. – 31.03.2022. године,
по III привременој ситуацији, број: 3194 од 13.04.2022. 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 01.04. – 30.04.2022. године,
по IV привременој ситуацији, број: 4077 од 29.04.2022. године, извођача радова,
ЈКП „Крушевац“, улица Николе Чоловића бр. 2, 37000 Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-32 од 25.03.2022.
године на редовном одржавању пута у Степошу-насеље Доња мала (улица Ђурина
и Силина), одрађен од стране Друштва посбне намене ТГР ДОО Крушевац
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 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-33 од 01.04.2022.
године на редовном одржавању општинских путева и улица (Липовац-Ивице
Петковића), одрађен од стране Друштва посбне намене ТГР ДОО 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 31.03.2022. године, по 21. привременој ситуацији, број: 050-2/21/21
од 31.03.2022. године, извођача радова, „Крушевацпут“ АД Крушевац, ул. Јасички
пут бр.65, 37000 Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-34 од 13.04.2022.
године за редовно одржавање пута у Беласици-главни пут, одрађен од стране
Друштва посбне намене ТГР ДОО Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова по уговору о јавно-приватном
партнерству без елемената концесије за рехабилитацију и ургентно одржавање
општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији града
Крушевца са јавним плаћањем по деветој привременој ситуацији, број: 22-04225-
01 од 18.04.2022. год., извођача радова , Друштво посебне намене "ТГР" ДОО,
Мајке Југовића 14, 37000 Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-35 од 19.04.2022.
године на редовном одржавању на путу у Велики Купци-насеља Мијатовицки пут-
наставак, одрађен од стране Друштва посбне намене ТГР ДОО Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова по уговору о јавно-приватном
партнерству без елемената концесије за рехабилитацију и ургентно одржавање
општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији града
Крушевца са јавним плаћањем по десетој привременој ситуацији, број: 22-04225-
02 од 04.05.2022. год., извођача радова , Друштво посебне намене "ТГР" ДОО,
Мајке Југовића 14, 37000 Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-37 од 18.05.2022.
године на редовном одржавању пута у Горњем Степошу од МП-38 према гробљу,
одрађен од стране Друштва посбне намене ТГР ДОО 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 30.04.2022. године, по 22. привременој ситуацији, број: 050-2/22/22
од 30.04.2022. године, извођача радова, „Крушевацпут“ АД Крушевац, ул. Јасички
пут бр.65, 37000 Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-38 од 26.05.2022.
године на редовном одржавању пута у Текије - наставак улице Душана Добрића-
Меде, одрађен од стране Друштва посбне намене ТГР ДОО 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 31.05.2022. године, по 23. привременој ситуацији, број: 050-2/23/22
од 31.05.2022. године, извођача радова, „Крушевацпут“ АД Крушевац, ул. Јасички
пут бр.65, 37000 Крушевац

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-39 од 14.06.2022.
године на редовном одржавању пута у Горњем Степошу према гробљу лево,
одрађен од стране Друштва посбне намене ТГР ДОО Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању путних прелаза за
период од 01.03. - 31.03.2022. године, по рачуну број: 2204339 од 11.04.2022. год.
извођача радова, акционарско друштво за управљање јавном железничком
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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 01.04. - 30.04.2022. године, по рачуну број: 2208322 од 31.05.2022. год.
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 реконструкцији улице Душана
Ристића у Кукљину, по окончаној ситуацији број 22-04225-02/04 од 04.04.2022.
год. од извођача, привредног друштва за градњу и инжењеринг
„Техноградња“ ДОО Крушевац, улица Мајке Југовић бр. 14, 37000 Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији улице Николе
Чоловића, по окончаној ситуацији број 22-04225-19/04 од 19.04.2022. год. од
извођача, привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ ДОО
Крушевац, улица Мајке Југовић бр. 14, 37000 Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи разводне мреже за
потребе водоснабдевања Здравиње, по првој привременој ситуацији број 13/с-22
од 28.04.2022. извођача радова ЈКП "Водовод", Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи дела
инфраструктуре у насељу Расадник 1 блок Д2, по првој привременој ситуацији
број 22-04225-04/05 од 05.05.2022. год. од извођача, привредног друштва за
градњу и инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац, улица Мајке Југовић бр. 14,
37000 Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи стадиона Јединство
у Малом Головоду - 2. фаза, по првој привременој ситуацији број 22-04225-17/05
од 17.05.2022. год. од извођача, привредног друштва за градњу и инжењеринг
„Техноградња“ ДОО Крушевац, улица Мајке Југовић бр. 14, 37000 Крушевац

 Израда Идејног решења за санацију клизишта у Великој Крушевици, засеок
Средорек, на к.п. бр. 1036, 1048, 1049, 1050/1, 1050/2, 1050/3, 1050/4, 1051, 1052,
1055, 1056, 1057, 1058, 1059/2, 1059/3, 1059/4, 1098/1, 1099, 1100, 1101, 1102, 1106,
1107, 1779, 1780 К.О. Велика Кршевица

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији пута у
Текијама (улица Душана Добрића Меде), по првој привременој ситуацији број 22-
04225-56/05 од 31.05.2022. год. од извођача, привредног друштва за градњу и
инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац, улица Мајке Југовић бр. 14, 37000
Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи улица на Багдали
(насеље Багдала 4) - Авалска улица и улица Јеремиоје Живановаића, по првој
привременој ситуацији број 22-04225-57/05 од 31.05.2022. год. од извођача,
привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац,
улица Мајке Југовић бр. 14, 37000 Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи дела
инфраструктуре у насељу Расадник 1 блок Д2, по другој привременој ситуацији
број 22-04225-14/06 од 13.06.2022. год. од извођача, привредног друштва за
градњу и инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац, улица Мајке Југовић бр. 14,
37000 Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи стадиона Јединство
у Малом Головоду - 2. фаза, по другој привременој ситуацији број 22-04225-15/06
од 14.06.2022. год. од извођача, привредног друштва за градњу и инжењеринг
„Техноградња“ ДОО Крушевац, улица Мајке Југовић бр. 14, 37000 Крушевац
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 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи разводне мреже за
потребе водоснабдевања Здравиње, по другој привременој ситуацији број 26/с-22
од 17.06.2022. извођача радова ЈКП "Водовод", Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији Косовске
улице у зони пословања у Крушевцу по авансној ситуацији број 02-832 од
20.06.2022. год. од извођача, привредног друштва за градњу и инжењеринг
„Техноградња“ ДОО Крушевац, улица Мајке Југовић бр. 14, 37000 Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изради вреловодне мреже за
топлификацију насеља Прњавор - зграде К2а и К2б, по првој привременој
ситуацији број: 16896-1/22 од 17.06.2022. год., извођача радова ЈКП "Градска
Топлана", Крушевац

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на измештању дела топловода у
делу улице Веселина Николића об бр. 57 до 61, по окончаној ситуацији број:
16897-1/22 од 28.06.2022. год., извођача радова ЈКП "Градска Топлана", Крушевац

 Вршење стручног надзора по рачуну број 17/2022 по уговору о набавци и уградњи
платформе (лифта) затвореног типа за савладавање висинских разлика, са
адаптацијом прилазног дела, за потребе Центра за особе са инвалидитетом

 Вршење стручног надзора над извођењем радова на набавци и уградњи постројења
и опреме за санацију/реконструкцију енергетске ефикасности објеката у граду
Крушевцу, по трећој привременој ситуацији бр: 30-4/22 од 29.04.2022. год.,
извођача радова, "Credo" d.o.o.,Боре Станковића 94/5, 17500 Врање

 Вршење стручног надзора на извођењу радова на реконструкцији и доградњи
постојећег објекта бр. 1 -вртић "Голуб Мира" у Крушевцу и доградњи ппостојећег
објекта бр. 2 - вртић "Лабуд" у Крушевцу, по четвртој привременој ситуацији бр:
61/22 од 14.06.2022. године, извођача радова, "Sloga construction" д.о.о.,
Крагујевац

Израда техничких услова

 Израда техничких услова за прикључење на канализациону инфраструктурну
мрежу за пословни објекат на к.п. бр. 2637/75 К.О. КШ

 Израда обавештења по поднетом захтеву бр. 01-350-54/2022 од 31.01.2022. године
за издавање услова

 Обавештење по поднетом захтеву за издавање локацијских услова бр. РОП-МСГИ-
32-ЛОЦ-1/2022

 Израда техничких услова за прикључење на градску водововодну и канализациону
инфраструктурну мрежу за пословне објекте спратности П и П+1, чија траса
прелази преко к.п. бр. 5832/4, 5832/15, 5832/16, 6111 и 5972/2 све К.О. КШ

 Израда техничких услова за прикључење на водоводну и канализациону мрежу за
пословни објекат - складиште на к.п. бр. 2037/1 К.О. Читлук

 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу мешовитог вода 10 kV од
постојећег далековода 10 kV до постојеће ТЦ 10/0,4 kV "Макрешане2"

 Израда техничких услова за изградњу водоводне мреже у улици Железничкој на
к.п. бр. 2663/14, 2571/44, 2571/43, 2570/46, 2570/47, 2570/59, 2570/53, 2570/1,
2259/1, 2284, 37/2, 2285/1, 2293/1, 2293/2, 2287/1 К.О. Крушевац и к.п. 2067/6,
2067/4 К.О. Лазарица

 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу ТЦ 10/0,4 kV "ТАКОВСКА
КРОВ ПРИМ" са прикључним кабловским водом 10 kV

 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу кабловског вода 1kV за
пословни објекат биро маркетинг по захтеву роп-кру-22017-лоца-2/2020
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 Израда обавештења по поднетом захтеву бр. МСГИ-4726-ЛОЦ-1/2022 за издавање
услова

 Израда техничких услова за пројектовање за прикључни гасовод, МС, МРС и РС за
снабдевање природним гасом асфалтне базе - траса 2620 м и три објекта

 Израда саобраћајно-техничких услова за саобраћајне прикључке планираних
објеката (затворена складишта за смештај мешовите робе са продајним простором)
на к.п. бр. 6/1 К.О. КШ

 Израда саобраћајно-техничких услова за саобраћајне прикључке планираног
вишепородичног стамбено - пословног објекта спратности По+П+3 на к.п. бр.
6181 К.О. КШ на Улицу Чупићеву и Улицу Станислава Биничког у Крушевцу

 Израда саобраћајно-техничких услова за саобраћајни прикључак планираног
пословног објекта - производна хала металне галантерије на к.п. бр. 1228/1 К.О.
Лазарица, на планирану саобаћајницу на к.п. бр. 2139/1 К.О. Лазарица, Крушевац

 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу ТЦ 10/0,4 kV
"СТАКЛЕНИК" и прикључног кабловског вода 10 kV

 Израда техничких услова за појектовање за изградњу кабловског вода 1kV за
пословни објекат IC SYSTEMS AUTOMATIKA у Крушевцу

 Израда техничких услова за прикључења на водоводну и канализациону
инфраструктурну мрежу за стамбено пословни објекат у Таковској 17-21, на к.п. бр.
715/1, 715/2, 716, 717 К.О. КШ

 Израда техничких услова за прикључење на јавни пут ради изградње етно кампа -
брвнаре за одмор на к.п. бр. 412 и 413 К.О. Бован, Крушевац

 Израда техничких услова за изградњу прикључка на градску водоводну
инфраструктурну мрежу за објекат "Јован Поповић" на к.п. бр. 6044 К.О. КШ
Крушевац, у Балканској улици бр. 56

 Израда техничких услова за изградњу водоводне мреже у Цанкаревој улици у
Крушевцу на к.п. бр. 2663/3, 2571/2, 2570/40, 2570/52835 и 2570/59 све К.О. КШ

 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу кабловског вода 1кV за
стамбени објекат на к.п. бр. 2183/3 К.О. КШ по захтеву 01-350-313/2022 од
27.04.22.

 Израда техничких услова за изградњу кабловског вода 1 kV за стамбени објекат на
к.п. бр. 6172 К.О. КШ

 Израда техничких услова за изградњу цевовода на к.п. бр. 2588/3, 2601, 114/2 све
К.О. Срње и 2887, 2957, 2892, 2891, 2897, 2310/4 све К.О. Падеж и изградњу црпне
станице на к.п. бр. 2310/1 К.О. Падеж за водоснабдевање депоније "Срње"

 Израда техничких услова за изградњу прикључка на градску водоводну мрежу за
стамбено-пословни обекат спратности П+4 на к.п. бр. 6177 К.О. КШ

 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу кабловског вода 1 kV за
стамбени пословни објекат Сан Градња

 Израда техничких услова за изградњу прикључка на градску водоводну мрежу за
пословни објекат спратности П/П+1 на к.п. бр. 2081 К.О. Читлук, улица Цара
Лазара бр. 407 у Крушевцу

 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу кабловског вода 1 kV за
објекат на к.п. 1208/1 К.О. Лазарица

 Израда техничких услова за изградњу ваздушног вода 1 kV за самоуслужну
перионицу ФАСТ РЕНТ

 Израда техничких услова за прикључење на јавни пут за изградњу стамбено
пословног објекта ауто перионица спратности "П" на к.п. бр. 3030 К.О. КШ

 Израда техничких услова за прикључења на јавни пут за доградњу пословног
објекта за машинску обраду метала спратности "П" на к.п. бр. 2360/1 К.О. КШ
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 Израда техничких услова за прикључење на градску водоводну и канализациону
мрежу инфраструктурну мрежу за вишепородични стамбени објекат П0+П+5, на
к.п. бр. 6103 и 2183/3 обе К.О. КШ, ул. Трг Костурница

 Израда техничких услова за изградњу канализационе мреже у Косовској улици у
Крушевцу, чија траса прелази преко к.п. бр. 2326, 2317/1, 2290/2 све КО КШ

 Израда саобраћајно-техничких услова за саобраћајни прикључак планираног
складишта металне галантерије и самоуслужне перионице аутомобила спратности
П, инвестиора Данијела Стојковића из Срња на к.п. бр. 706/4 и 705/1 обе КО
Лазарица

 Израда саобраћајно-техничких услова за саобраћајни прикључак планираног
затвореног складишта металне галантерије са управном зградом "Б.О.С Компани"
доо из Крушевца на к.п. бр. 728, 727, 724, 723/2, 723/1, 722 и 721 све КО Глободер

 Израда саобраћајно-техничких услова за саобр. прикључке планираног пословног
објекта аутоперионице, инвеститора Иван промет д.о.о., из Крушевца на к.п. бр.
2197 К.О. Лазарица Град Крушевац на Улицу Јасички пут

 Израда саобраћајно-техничких услова за саобр. прикључке планираног стамбено-
пословног објекта спратности П+3 на к.п. бр. 2164 и 2165 обе К.О. КШ на улицу
Хајдук Вељкову у Крушевцу

Израда осталих стручних услуга

 Издавање потврде о измиреним обавезама по уговору бр. 2611 од 17.10.1979. год.,
о регулисању права и обавеза у вези са давањем на трајно коришћење
припремљеног грађевинском земљишта ради стамбене изградње, комплекс
Багдала III, блок Б-19, локација 1, у Крушевцу

 Издавање потврде о измиреним обавезама по уговору бр. 2844 од 30.12.1987., о
регулисању међусобних права и обавезаоко уређивања грађевинског земљишта на
локацији бр. 5, блок Е, насеље Прњавор 2, у Крушевцу, ради изградње
индивидуалне стамбене зграде

 Обнова граница катастарске парцеле 664 К.О. Капиџија, к.п. 1496 К.О. Капиџија
према к.п. 625 К.О. Капиџија и израда скице заузећа к.п. 604 (пут), 1495 и 1496 К.О.
Капиџија

 Издавање потврде о измиреним обавезама по уговору бр. 476 од 28.02.1992. год., о
регулисању међусобних права и обавеза око уређивања грађевинског земљишта на
к.п. бр. 1930/30 К.О. Лазарица

 Издавање потврде о измиреним обавезама по уговору бр. 542 од 09.03.1992., о
регулисању међусобних права и обавеза око уређивања грађевинског земљишта на
к.п. бр. 3692/23 К.О. КШ, ради санације стамбене зграде

 Издавање потврде о измиреним обавезама по уговору бр. 166 од 09.02.2006. год.
оверен код Општинског суда у Крушевцу, ов. бр. 2037/06 о давању у закуп на 99
година осталог неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини на
грађевинској парцели бр. 2364/2 К.О. КШ

 Издавање сагласности за коришћење аутобуских стајалишта на територији града
Крушевца у циљу вршења обуке и полагање испита за возаче "Д" категорије

 Издавање сагласности на "Пројекат рекламне ознаке" на к.п. бр. 761/2 КО
Крушевац, ул. Балканска бр. 1 у Крушевцу

 Издавање сагласности на "ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СРЕДСТВО ЗА ОГЛАШАВАЊЕ
АДДИКО" на објекту са адресом Трг Косовских јунака бр.1 у Крушевцу

 Израда елабората геодетских радова за брисање објекта на к.п. бр. 616 К.О. КШ
 Учешће стручних лица у поступку расписивања Јавне набавке на изградњи

новопланираних улица на Багдали 1 у Крушевцу
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 Учешће стручних лица приликом Јавне набавке за изградњу саобраћајнице и
пратеће инфраструктуре са партерним уређењем у улици Кнеза Милоша

 Издавање потврде о измиреним обавезама по уговору бр. 431 од 06.03.1984. год., о
регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта у стамбеном насељу
Багдала 3

 Издавање потврде о измиреним обавезама по уговору бр. 2915 од 08.10.1991. год.,
и уговору бр. 425 од 09.02.1998. год. о регулисању обавеза уређивања
грађевинског земљишта на к.п. бр. 5487/2 К.О. КШ

 Издавање потврде да је Шишић Јаворка из Кш, ул. Косанчићева 74/1, измирила
обавезе по уговору бр. 105 од 16.01.2009. год., оверен код Општинског суда у Кш,
ов. бр. 536/09 од 20.01.2009. године

 Издавање дозволе за обављање ванредног превоза у друмском саобраћају на
релацији: ЕМС трафо станица Крушевац-Улица Цара Лазара-Улица Југ Богданова-
Улица Бријанова-Улица Железничка-Железничка станица Крушевац

 Издавање дозволе за обављање ванредног превоза у друмском саобраћају на
релацији: ЕМС трафо станица Крушевац-Улица Цара Лазара-Газиместански трг-
Улица Железничка-Железничка станица Крушевац

 Издавање сагласности на "ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СВЕТЛЕЋА РЕКЛАМА,
СРЕДСТВО ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА" на објекту са адресом
Видовданска бб, локал бр. 4 у Крушевцу на к.п. Бр. 759

 Издавање обавештења да је техничка документација за изградњу кабловског вода
35 kV за напајање ТЦ 35/10 kV "Хенкел" урађена у складу са Условима за
пројектовање за изградњу прикључног кабловског бода

 Издавање потврде о измиреним обавезама по уговору бр. 2547/1 од 14.12.1987. год.
о регулисању међусобних права и обавеза око уређивања грађевинског земљишта
у стамбеном насељу "Прњавор 2" у Крушевцу

 Издавање сагласности на "ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СВЕТЛЕЋА РЕКЛАМА,
СРЕДСТВО ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА" на објекту са адресом
Бирчанинова бр.2 у Крушевцу

 Издавање сагласности за постављање рекламне ознаке "СРЕДСТВО ЗА
ОГЛАШАВАЊЕ СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМЕ" на објекту у Чолак Антиној улици бр.
1Б у Крушевцу

1. БИЛАНС УСПЕХА

у хиљадама динара

У периоду 01.01-30.06.2022. године остварени су пословни приходи (ОП 1001) у износу
од 50.296 и то:

 приходи од продаје производа и услуга (ОП 1002) 50.260
 други пословни приходи (ОП 1011) износе 36.

Од укупно планираних пословних прихода у извештајном периоду остварено је 78%.

У периоду 01.01-30.06.2022. године остварени су пословни расходи (ОП1013) у износу
од 50.233 од чега:

 трошкови материјала, горива и енергије (ОП1015) 2.421 или 74% у односу на план;
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 трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (ОП1016) износе 36.295
што представља 82% у односу на план, од чега:

- трошкови зарада и накнада зарада (ОП1017) 27.630
- трошкови пореза и доприноса на зараде и нак. зарада (ОП1018) износе 4.462 и
- остали лични расходи и накнаде (ОП1019) износе 4.203.
 трошкови производних услуга (ОП1022) износе 4.881 што представља 116% у

односу на план;
 нематеријални трошкови (ОП 1024) у износу од 6.636 или 61% од плана.

Од укупно планираних пословних расхода у извештајном периоду остварено је 80%.

У извештајном периоду је остварен пословни добитак у износу од 63.

Остварени су финансијски расходи (ОП 1032) у износу од 12 па укупан добитак износи
51.

2. БИЛАНС СТАЊА у хиљадама динара

Стална имовина (ОП0002) износи 9.346 што чини 72% плана и то:

Некретнине, постројења и опрема (ОП0009) износи 5.413 и чини 57 % од плана.

-Постројења и опрема (ОП0011) износи 4.083,

-Улагања на туђим некретнинама (ОП0014) износе 1.330.

Нематеријална имовина (ОП0005) износи 210. Чине је софтвери за рачунаре.

Дугорочни финансијски пласмани (ОП0018) износе 3.723 и чине их домаће акције код
Комерцијалне банке.

Обртна имовина (ОП0030) износи 12.079 а што је 117% у односу на план. Чине је:

 плаћени аванси 197;
 потраживања по основу продаје 4707;
 остала краткоточна потраживања 260;
 готовински еквиваленти и готовина 6.735;
 активна временска разграничења 180.

Капитал (ОП0401) износи 14.581. Чини га државни капитал у износу од 1, резерве 1.034,
нереализовани добици по основу хартија од вредности 2.822, нераспоређе добитак из
ранијих година 10.673 и добитак текуће године 51.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе (ОП0431) износе 6.844 или 65% од
планираних обавеза и чине их:

 примљени аванси, депозити и кауције (ОП0441) износе 25;
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 обавезе из пословања (ОП0442) износе 555;
 остале краткорочне обавезе (ОП0449) 6.259;
 пасивна временска разграничења (ОП0454) износе 5.

3. ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у хиљадама динара

Остварени приливи готовине из пословних активности (ОП3001) износе 58.329 или 79%
од плана и чине их приливи од продаје.

Одливи готовине из пословних активности (ОП3006) износе 62.987 што је 89% плана.
Чине их исплате добављачима и дати аванси у земљи у износу од 16.186, исплаћене
зараде и остали лични расходи 37.575, порез на добитак 1.168 и плаћени остали јавни
приходи 8.046.

Салдо готовине на почетку периода је износио 11.958. На крају периода салдо износи
6.735.

У извештајном периоду остварен је нето одлив готовине (ОП3051) у износу од 5.223.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

За 46 запослених радника (стање на дан 30.06.2022. год.) трошкови зарада за период
јануар - јуни 2022. износе:

 НЕТО зараде - 19.860.520 динара;
 БРУТО 1- 27.629.955 динара;
 БРУТО 2 - 32.092.193 динара.

Образложење за одступање БРУТО 2 у обрасцу Трошкови запослених у односу на
збирну рекапитулацију зарада за период јануар-јун 2022. у износу од 1.968.418 дин. се
односи на регрес за 2021. годину који је укалкулисан у 2021.-ој години а исплата је
извршена уз зараду за јануар и фебруар 2022. год.

 Исплаћене накнаде члановима надзорног одбора за период јануар-јун 2022. године
износе 546.875 динара, за три члана надзорног одбора;

 Трошкови превоза износе 253.000 динара за период јануар-јун 2022. године;
 Накнаде физичким лицима по основу уговора о делу износе 157.819 динара за

једног примаоца а накнаде по основу осталих уговора (уговори о допунском раду)
за једног примаоца износе 156.250 динара;

 Накнаде трошкова на службеном путу 1.260
 Јубиларне награде поводом јубилеја предузећа 2.320.448 за 46 примаоца
 Помоћ радницима и породици радника 766.667
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5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године број запослених је био 46 а
број лица нгажованих по уговорима је био два.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана просечна бруто зарада за запослене, без пословодства, износи 98.690 динара.
Реализација износи 109.420 динара.

Планирана просечна бруто зарада за пословодство, износи 160.000 динара, а реализација
је 155.519 динара.

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 161.184 динара док
пропаганда и реклама износи 390.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У структури потраживања највећи део чине потраживања од Града Крушевца по основу
фактурисаних услуга (4.543.118 динара) и ова потраживања су у валути.

Обавезе према добављачима у износу од 545.510 динара су такође у валути.

Укупна вредност спорова у којима је предузеће тужена страна 3.230.000 у 9 спорова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду 01.01-30.06.2022.године Предузеће је реализовало већи део
пословних активности за потребе свог оснивача и трећих лица чиме је задржан ниво
ефикасности, ефективности и рентабилности предузећа.

Максималном рационализацијом расхода постигнута је равнотежа између планираних и
остварених показатеља пословања. Такође, предузеће је у поменутом периоду редовно
наплаћивало потраживања од својих купаца што је омогућило и редовно измиривање
обавеза предузећа према својим повериоцима и запосленима.

Датум 30.06.2022. године



23

Овлашћено лице
в.д. директора,

Милош Јовић - дипл.инж.арх.

_____________________________



Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП

Стање на дан 
31.12.2021.

Претходна година

Планирано стање 
на дан 31.12.2022. 

Текућа година

01.01-30.06.2022. године*
Проценат 

реализације 
(реализација / 

план 01.01-
30.06.2022)

План Реализација

1 2 3 4 5 6 7 8

A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
1001

107,015 124,562 64,296 50,296 78%
(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) 1002 106,785 124,362 64,196 50,260 78%

600, 602 и 604 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1003 106,785 124,362 64,196 50,260 78%

601, 603 и 605 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту 1004   

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) 1005 0 0 0   

610, 612 и 614 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1006   

611, 613 и 615 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту 1007   

62 III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1008   

630 IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1009   

631 V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1010   

64 и 65 VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1011 230 200 100 36 36%

68,  осим 683, 685 и 686 VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1012   

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) 1013 100,051 121,912 62,953 50,233 80%

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1014   

51 II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1015 4,549 6,520 3,260 2,421 74%

52
III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 
1019)

1016 68,525 84,502 44,251 36,295 82%

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада 1017 52,473 59,950 29,975 27,630 92%

521 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада 1018 8,715 9,952 4,976 4,462 90%

52 осим 520 и 521 3. Остали лични расходи и накнаде 1019 7,337 14,600 9,300 4,203 45%

540 IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1020 348 750 374 0%

58, осим 583, 585 и 586 V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1021   

53 VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1022 8,606 8,414 4,206 4,881 116%

54, осим 540 VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 1023   

55 VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1024 18,023 21,726 10,862 6,636 61%

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 1025 6,964 2,650 1,343 63 5%

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 1026   

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
1027 0 0   

(1028 + 1029 + 1030 + 1031)

660 и 661
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ 
ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 

1028   

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА 1029   

663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1030   

665 и 669 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1031   

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
1032 14 50 20 12 60%

(1033 + 1034 + 1035 + 1036)

560 и 561
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ 
ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 

1033   

562 II. РАСХОДИ КАМАТА 1034 14 50 20 12 60%

563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1035   

565 и 569 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1036   

E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 1037   

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 1038 14 50 20 12 60%

683, 685 и 686
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1039   

583, 585 и 586
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1040   

67 J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1041   

57 K. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1042 59 100 50 0%

Л. УКУПНИ ПРИХОДИ 
1043 107,015 124,562 64,296 50,296 78%

(1001 + 1027 + 1039 + 1041)

Љ. УКУПНИ РАСХОДИ 
1044 100,124 122,062 63,023 50,245 80%

(1013 + 1032 + 1040 + 1042)

M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 1045 6,891 2,500 1,273 51 4%

Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 1046   

69-59
Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА 
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1047   

59- 69
O. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА 
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1048   

П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 
1049 6,891 2,500 1,273 51 4%

(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0

Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 
1050   

(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   



721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1051 1,006 375 375 8 2%

722 дуг. салдо II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1052   

722 пот. салдо III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1053   

723 T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1054   

Ћ. НЕТО ДОБИТАК 
1055 5,885 2,125 898 43 5%

(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0

У. НЕТО ГУБИТАК 
1056   

(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 1057   

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ 1058   

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 1059   

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ 1060   

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   

1. Основна зарада по акцији 1061   

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1062   

31.03.2022. 30.06.2022.  овлашћено лице: Милош Јовић



Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА  на дан 30.06.2022. године*
у 000 динара

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП
Стање на дан 

31.12.2021.
Претходна година

Планирано стање 
на дан 31.12.2022. 

Текућа година

30.06..2022. године* Проценат 
реализације 

(реализација / 
план 30.06.2022)

План Реализација

1 2 3 4 5 6 7 8

АКТИВА

00 A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001   

Б. СТАЛНА ИМОВИНА
0002 9,189 13,197 13,197 9,346 71%

(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)

01
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

0003 210 1,200 1,200 210 18%
(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)

010 1. Улагања у развој 0004   

011, 012 и 014
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер 
и остала нематеријална имовина 

0005 210 1,200 1,200 210 18%

013 3. Гудвил 0006   

015 и 016
4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална 
имовина у припреми 

0007   

017 5. Аванси за нематеријалну имовину 0008   

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

0009 5,256 9,456 9,456 5,413 57%
(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)

020, 021 и 022 1. Земљиште и грађевински објекти 0010   

023 2. Постројења и опрема 0011 3,518 9,456 9,456 4,083 43%

024 3. Инвестиционе некретнине 0012   

025 и 027
4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и 
некретнине, постројења и опрема у припреми 

0013 1,738   

026 и 028
5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим 
некретнинама, постројењима и опреми 

0014 1,330   

029 (део) 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи 0015   

029 (део) 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству 0016   

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0017   

04 и 05

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И 
ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 

0018 3,723 2,541 2,541 3,723 147%
(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)

040 (део), 041 (део) и 042 
(део)

1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу 
која се вреднују методом учешћа)

0019 3,723 2,541 2,541 3,723 147%

040 (део), 041 (део), 042 (део) 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа 0020   

043, 050 (део) и 051 (део)
3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим 
повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у 
земљи 

0021   

044, 050 (део), 051 (део)
4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим 
повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у 
иностранству 

0022   

045 (део) и 053 (део) 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи 0023   

045 (део) и 053 (део) 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству 0024   

046
7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се 
вреднују по амортизованој вредности) 

0025   

047 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели 0026   

048, 052, 054, 055 и 056
9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна 
потраживања 

0027   

28 (део) осим 288 V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0028   

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0029   

Г. ОБРТНА ИМОВИНА 
0030 13,720 11,510 10,283 12,079 117%

(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)

Класа 1, осим групе рачуна 14 I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) 0031 180 100 100 197 197%

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0032   

11 и 12 2. Недовршена производња и готови производи 0033   

13 3. Роба 0034   

150, 152 и 154 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи 0035 180 100 100 197 197%

151, 153 и 155 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству 0036   

14
II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И 
ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА 

0037   

20
III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

0038 928 7,060 5,433 4,707 87%
(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)

204 1. Потраживања од купаца у земљи 0039 904 6,960 5,333 4,707 88%

205 2. Потраживања од купаца у иностранству 0040   

200 и 202
3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних 
лица у земљи 

0041 24 100 100 0%

201 и 203
4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних 
лица у иностранству

0042   

206 5. Остала потраживања по основу продаје 0043   

21, 22 и 27
IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 

0044 382 200 200 260 130%
(0045 + 0046 + 0047)



21, 22 осим 223 и 224, и 27 1. Остала потраживања 0045 21 200 200 260 130%

223 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак 0046 361   

224
3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и 
доприноса 

0047   

23
V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

0048 0 0 0 0   
(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)

230
1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна 
лица 

0049   

231
2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна  
лица 

0050   

232, 234 (део) 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи 0051   

233, 234 (део) 4. Kраткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству 0052   

235
5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 
вредности 

0053   

236 (део)
6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз 
Биланс успеха 

0054   

237 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели 0055   

236 (део), 238 и 239 8. Остали краткорочни финансијски пласмани 0056   

24 VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ 0057 11,958 4,000 4,400 6,735 153%

28 (део), осим 288
VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

0058 272 150 150 180 120%

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 
0002 + 0029 + 0030)

0059 22,909 24,707 23,480 21,425 91%

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0060   

ПАСИВА   

A. КАПИТАЛ
0401 14,530 14,150 12,923 14,581 113%

(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) 
≥ 0

30, осим 306 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 1 1 1 1 100%

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403   

306 III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 0404   

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405 1,034 2,500 2,500 1,034 41%

330 и потражни салдо рачуна 
331,332, 333, 334, 335, 336 и 

337

V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И 
НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ 
ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ 
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 

0406 2,822 1,649 1,649 2,822 171%

дуговни салдо рачуна 331, 
332, 333, 334, 335, 336 и 337

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ 
ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ 
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 

0407   

34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) 0408 10,673 10,000 8,773 10,724 122%

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0409 4,788 7,500 7,500 10,673 142%

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0410 5,885 2,500 1,273 51 4%

VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0411   

35 IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) 0412   

350 1. Губитак ранијих година 0413   

351 2. Губитак текуће године 0414   

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ 0415   
(0416 + 0420 + 0428)

40
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

0416   
(0417+0418+0419)

404 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0417   

400 2. Резервисања за трошкове у гарантном року 0418   

40, осим 400 и 404 3. Остала дугорочна резервисања 0419   

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

0420   
(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0421   

411 (део) и 412 (део)
2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према 
матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи 

0422   

411 (део) и 412 (део)
3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према 
матичном, зависним и осталим повезаним лицима у 
иностранству 

0423   

414 и 416 (део)
4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у 
земљи 

0424   

415 и 416 (део)
5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у 
иностранству 

0425   

413 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности 0426   

419 7. Остале дугорочне обавезе 0427   

49 (део), осим 498 и 495 (део) III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0428   

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0429   

495 (део)
Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ 
ДОНАЦИЈЕ 

0430   

Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ 0431 8,379 10,557 10,557 6,844 65%
(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)

467 I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0432   



42, осим 427
II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

0433   
(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)

420 (део) и 421 (део)
1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и 
осталим повезаним лицима у земљи 

0434   

420 (део) и 421 (део)
2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и 
осталим повезаним лицима у иностранству 

0435   

422 (део), 424 (део), 425 (део), 
и 429 (део)

3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису 
домаће банке 

0436   

422 (део), 424 (део), 425 (део) 
и 429 (део)

4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака 0437   

423, 424 (део), 425 (део) и 429 
(део) 

5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства 0438   

426 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности 0439   

428 7. Обавезе по основу финансијских деривата 0440   

430 III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0441 5 25   

43, осим 430
IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

0442 713 2,000 2,000 555 28%
(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)

431 и 433
1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и 
остала повезана лица у земљи 

0443   

432 и 434
2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и 
остала повезана лица у иностранству 

0444   

435 3. Обавезе према добављачима у земљи 0445 703 2,000 2,000 545 27%

436 4. Обавезе према добављачима  у иностранству 0446   

439 (део) 5. Обавезе по меницама 0447   

439 (део) 6. Остале обавезе из пословања 0448 10 10   

44,45,46, осим 467, 47 и 48
V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

0449 7,657 8,507 8,507 6,259 74%
(0450 + 0451 + 0452)

44, 45 и 46 осим 467 1. Остале краткорочне обавезе 0450 5,542 7,000 7,000 5,768 82%

47,48 осим 481
2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих 
јавних прихода 

0451 1,109 1,500 1,500 491 33%

481 3. Обавезе по основу пореза на добитак 0452 1,006 7 7 0%

427
VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ 
ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ 
ОБУСТАВЉЕНО 

0453   

49 (део) осим 498
VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

0454 4 50 50 5 10%

Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 
0455   (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 

0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0

E. УКУПНА ПАСИВА 
0456 22,909 24,707 23,480 21,425 91%

(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)

89 Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0457   

30.06.2022.  овлашћено лице: Милош Јовић



Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А АОП
Реализација

01.01-31.12.2021.
Претходна година

План за             
01.01.- 31.12.2022. 

Текућа година

01.01-30.06.2022. године*
Проценат 

реализације 
(реализација / 

план 01.01.-
План Реализација 

1 2 3 4 8

A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) 3001 128,035 148,000 74,000 58,329 79%

1. Продаја и примљени аванси у земљи 3002 127,559 148,000 74,000 58,329 79%

2. Продаја и примљени аванси у иностранству 3003   

3. Примљене камате из пословних активности 3004   

4. Oстали приливи из редовног пословања 3005 476   

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) 3006 122,280 141,700 70,850 62,987 89%

1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи 3007 38,817 38,150 19,076 16,186 85%

2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству 3008   

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3009 66,464 83,000 41,500 37,575 91%

4. Плаћене камате у земљи 3010 13 50 24 12 50%

5. Плаћене камате у иностранству 3011   

6. Порез на добитак 3012 693 500 250 1,168 467%

7. Одливи по основу осталих јавних прихода 3013 16,293 20,000 10,000 8,046 80%

8. Остали одливи из пословних активности 3014   

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) 3015 5,755 6,300 3,150 0%

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) 3016 4,658   

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА   

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3017 0 0   

1. Продаја акција и удела 3018   

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

3019   

3. Остали финансијски пласмани 3020   

4. Примљене камате из активности инвестирања 3021   

5. Примљене дивиденде 3022   

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3023 6,035 7,100 3,550 565 16%

1. Куповина акција и удела 3024   

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

3025 6,035 7,100 3,550 565 16%

3. Остали финансијски пласмани 3026   

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) 3027   

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) 3028 6,035 7,100 3,550 565 16%

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА   

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) 3029 0 0   

1. Увећање основног капитала 3030   

2. Дугорочни кредити у земљи 3031   

3. Дугорочни кредити у иностранству 3032   

4. Краткорочни кредити у земљи 3033   

5. Краткорочни кредити у иностранству 3034   

6. Остале дугорочне обавезе 3035   

7. Остале краткорочне обавезе 3036   

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) 3037 0 0   

1. Откуп сопствених акција и удела 3038   

2. Дугорочни кредити у земљи 3039   

3. Дугорочни кредити у иностранству 3040   

4. Краткорочни кредити у земљи 3041   

5. Краткорочни кредити у иностранству 3042   

6. Остале обавезе 3043   

7. Финансијски лизинг 3044   

8. Исплаћене дивиденде 3045   

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) 3046   

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) 3047 0 0   

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) 3048 128,035 148,000 74,000 58,329 79%

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) 3049 128,315 148,800 74,400 63,552 85%

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 3050   

E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 3051 280 800 400 5,223 1306%

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3052 12,238 4,800 4,800 11,958 249%

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3053   

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 
ГОТОВИНЕ 

3054   

J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 
3055

11,958 4,000 4,400 6,735
153%

(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)

  

30.06.2022. овлашћено лице: Милош Јовић   

  



Образац 2
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

у динарима

Р. 
бр.

Трошкови запослених
Реализација 

01.01-31.12.2021.     
Претходна година

План за
01.01-31.12.2022.     
Текућа година

01.01-30.06.2022. године*
Проценат 

реализације 
(реализација/        

план01.01-
30.06.2022)

План Реализација

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

36,608,812 43,123,000 21,561,500 19,860,520 92%

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

50,778,791 59,950,000 29,975,000 27,629,955 92%

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

59,219,960 69,902,000 34,951,000 32,092,193 92%

4. Број запослених  по кадровској евиденцији - УКУПНО** 45 50 50 46 92%

4.1.  - на неодређено време 40 45 45 39 87%

4.2. - на одређено време 5 5 5 7 140%

5 Накнаде по уговору о делу 500,000 250,000 157,819 63%

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу 3 3 1 33%

7 Накнаде по ауторским уговорима   

8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима   

9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 201,707 700,000 350,000 0%

10
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим 
пословима

1 5 5 0%

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 660,281 1,000,000 500,000 156,250 31%

12 Број прималаца наканде по основу осталих уговора 2 2 2 1 50%

13 Накнаде члановима скупштине   

14 Број чланова скупштине   

15 Накнаде члановима управног одбора   

16 Број чланова управног одбора   

17 Наканде члановима надзорног одбора 1,320,067 1,330,000 665,000 546,875 82%

18 Број чланова надзорног одбора 3 3 3 3 100%

19 Превоз запослених на посао и са посла 645,395 800,000 400,000 253,000 63%

20 Дневнице на службеном путу 350,000 175,000 0%

21 Накнаде трошкова на службеном путу 55,320 120,000 60,000 1,260 2%

22 Отпремнина за одлазак у пензију 291,590   

23 Број прималаца 1   

24 Јубиларне награде 539,626 3,100,000 2,900,000 2,320,448 80%

25 Број прималаца 6 52 52 46 88%

26 Смештај и исхрана на терену   

27 Помоћ радницима и породици радника 2,280,000 4,000,000 2,000,000 766,667 38%

28 Стипендије 1,000,000 500,000 0%

29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 1,250,545 1,700,000 1,500,000 0%

30 Трошкови стручног усавршавања запослених   

30.06.2022. овлашћено лице: Милош Јовић
** Број запослених последњег дана извештајног периода 

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу 



Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

Р. бр. 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 31.03.2022. године* 39 5 2

Одлив кадрова

1. навести основ

2.

3.

4.

…

Пријем

1. навести основ

2.

3.

4.

…

Стање на дан 30.06.2022. године**

Укупан 
број

Број жена
Број 

мушкараца
Укупан 

број
Број жена

Број 
мушкараца

Укупан 
број

Број жена
Број 

мушкараца

40 22 18 6 4 2 1 1

30.06.2022. овлашћено лице: Милош Јовић
*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*
у динарима

План Реализација

Бруто 1 Нето Бруто 1 Нето

Запослени без 
пословодства

Најнижа појединачна зарада 59,000 43,000 79,876 57,923

Највиша појединачна зарада 139,000 100,000 159,379 113,655

Просечна зарада 98,690 71,112 109,420 78,611

Пословодство

Најнижа појединачна зарада 160,000 114,090 155,519 110,949

Највиша појединачна зарада 160,000 114,090 155,519 110,949

Просечна зарада 160,000 114,090 155,519 110,949

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

30.06.2022. овлашћено лице: Милош Јовић



Образац 5

 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
у динарима

План за 2022. годину                                                                                                                                                    
(текућа година) Износ неутрошених 

средстава из ранијих година  
Намена средстава

Економска 
класификација

Буџет                       
(РС, АП или ЈЛС)

01.01. до 31.03. 01.01. до 30.06. 01.01. до 30.09. 01.01. до 31.12.

Намена

Намена

Намена

Намена

Намена

Намена

УКУПНО:

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*

Приход из буџета
Економска 

класификација
Буџет                       

(РС, АП или ЈЛС)

Планирано Пренето из буџета Реализовано (процена) Неутрошено 
Износ неутрошених 

средстава из ранијих година  

1 2 3 4 (2-3) 5

Намена

Намена

Намена

Намена

Намена

Намена

УКУПНО:

30.06.2022. овлашћено лице: Милош Јовић

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр. Позиција
План за

01.01-31.12.2021.         
Претходна  година

Реализација 
01.01-31.12.2021.      

Претходна година

План за
01.01-31.12.2022.         
Текућа година

01.01  - 30.06.2022. године* Проценат 
реализације 

(реализација /        
план 01.01.30.06.2022)План Реализација

1. Спонзорство   

2. Донације   

3. Хуманитарне активности   

4. Спортске активности 200,000 300,000 150,000 0%

5. Репрезентација 260,000 262,366 340,000 170,000 161,184 95%

6. Реклама и пропаганда 600,000 579,820 600,000 300,000 390,000 130%

7. Остало   

Редни 
број

Спонзорство 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

30.06.2022. овлашћено лице: Милош Јовић



Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋE ГУБИТКА
ДобитакГубитак

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / 
губитак из 
пословне 

године

Правни основ Нето резултат
Расподела остварене добити / покриће губитка

Добит - за буџет Преостала добит / начин покрића губитка

Датум 
доношења 

одлуке

Број одлуке 
НО / 

Скупштине

Датум 
добијања 

сагласности 
оснивача

Број акта 
којим је 
добијена 

сагласности 
оснивача

Добитак / 
Губитак

Укупно 
остварена добит 

/ губитак        
( у динарима)

% 
добити 

Износ           
( у динарима)

% 
добити

Износ           
( у динарима)

Опис

2017 26.06.2018. III 1595-02 31.08.2028. Ibr023-52/2018 Добитак 1,550,705 50% 775,352

20% 310,141
30% 465,211

2018 21.06.2019. III 1536-2 20.09.2019. Ibr 023-71/2019 Добитак 1,425,230 50% 712,615

20% 285,046 статутарне резерве
30% 427,569 нераспоређени добитак

2019 30.07.2020. III 2013-03 25.09.2020. Ibr 023-52/2020 Добитак 261,488 50% 130,744

20% 52,297 статутарне резерве
30% 78,446 нераспоређени добитак

2020 25.06.2021. III 1839-02 23.09.2021. Ibr.023-73/2021 Добитак 1,931,190 50% 965,595

20% 386,238 статутарне резерве
30% 579,357 нераспоређени добитак

2021 6/27/2022 III 2015-03 Добитак 5,885,213 50% 2,942,607

20% 1,177,042
30% 1,765,564

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДEЛИ ДОБИТИ

Година 
уплате

Уплата по основу добити Основ уплате

Износ Датум уплате Број одлуке Опис*

Н (текућа)

 = Укупно

Н - 1

965,595 8/24/2021

Ibr.023-73/2021

965,595  = Укупно

Н - 2

130,744 12.11.2020.

Ibr 023-52/2020

130,744  = Укупно

Н - 3

712,615 30.09.2021.

Ibr 023-71/2019

712,615  = Укупно

Н - 4

775,352 28.11.2018.

775,352  = Укупно

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

30.06.2022. овлашћено лице: Милош Јовић 



Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

Кредитор

Назив кредита / Пројекта Валута
Уговорени 

износ кредита
Гаранција државе

Да/Не

Стање кредитне 
задужености 

на __. __. 20__ године* у 
оригиналној валути

Стање кредитне 
задужености 

на __. __. 20__ године* у 
динарима

Година 
повлачења 

кредита

Рок отплате 
без периода 

почека

Период 
почека 
(Grace 
period)

Датум прве 
отплате

Каматна 
стопа

Број отплата 
током једне 

године

                  План плаћања по кредиту за текућу годину                                                  у динарима

Главница 
први 

квартал

Главница 
други 

квартал

Главница 
трећи 

квартал

Главница 
четврти 
квартал

Камата 
први 

квартал

Камата 
други 

квартал

Камата 
трећи 

квартал

Камата 
четврти 
квартал

Домаћи кредитор

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

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

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

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

Укупно домаћи кредитор

Страни кредитор

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

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

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

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

Укупно страни кредитор

Укупно кредитно задужење

од чега за ликвидност

од чега за пројекте

30.06.2022. овлашћено лице: Милош Јовић



Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА 
ДАН

АОП
Врста средстава (текући рачун, благајна, 

девизни рачун, акредитиви..)
Назив банке Износ у оригиналној валути Износ у динарима

1 2 3 4 5 6

31.12.2021__. 
(претходна 

година)

068 редован Војв.банка                                                      56,696     

068 боловање Војв.банка                                                    707,130     

068 тек.рачун Војв.банка                                                         1,000     

068 тек.рачун Банка Ппоштанска штедионица                                               11,193,204     

Укупно у динарима                                               11,958,030     

31.03.2022.

068 тек.рачун Банка Ппоштанска штедионица                                               12,992,214     

068 тек.рачун Банка Ппоштанска штедионица                                                         1,000     

068

Укупно у динарима                                               12,993,214     

30.06.2022.

068 тек.рачун Банка Ппоштанска штедионица 6,734,453

068 тек.рачун Банка Ппоштанска штедионица 1,000

068

Укупно у динарима

30.09.20__.

068

068

068

Укупно у динарима

31.12.20__.

068

068

068

Укупно у динарима

30.06.2022. овлашћено лице:Милош Јовић



Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр. Назив инвестиције

Година 
почетка 

финансирања 
пројекта

Година 
завршетка 

финансирања 
пројекта

Укупна 
вредност 
пројекта

Реализовано 
закључно са 
31.12.2021.

Структура финансирања

План 2022. година

План         
01.01-31.03.

Реализација 
01.01-31.03.

План         
01.01-30.06.

Реализација 
01.01-30.06.

План         
01.01-30.09.

Реализација 
01.01-30.09.

План         
01.01-31.12.

Реализација 
01.01-31.12.

1.

Позајмљена средства

Средства буџета

Остало

Сопствена средства

Тотал

2.

Позајмљена средства

Средства буџета

Остало

Сопствена средства

Тотал

3.

Позајмљена средства

Средства буџета

Остало

Сопствена средства

Тотал

4.

Позајмљена средства

Средства буџета

Остало

Сопствена средства

Тотал

…

Позајмљена средства

Средства буџета

Остало

Сопствена средства

Тотал

Укупно инвестиције

30.06.2022.
* Претходна година овлашћено лице: Милош Јовић

** Година за коју се извештај саставља



Образац 11
ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годииу*
у динарима

Потраживања                                                
(стање на последњи дан извештаја)

на дан 31.03.20__ на дан 30.06.20__ на дан 30.09.20__ на дан 31.12.20__

до 3 месеца 3,951,195 5,541,128

 од 3 месеца до 12 месеци

 дуже од 12 месеци

УКУПНО: 3,951,195 5,541,128

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годииу*
у динарима

Неизмирене обавезе                                     
(стање на последњи дан извештаја)

на дан 31.03.2022 на дан 30.06.20__ на дан 30.09.20__ на дан 31.12.20__

до 3 месеца 1,666,136 580,510

 од 3 месеца до 12 месеци

 дуже од 12 месеци

УКУПНО: 1,166,136 580,510

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ 
у динарима

Број спорова где је 
јавно предузеће 

страна која тужи

Укупна вредност 
спорова**

Број спорова где је 
јавно предузеће 
тужена страна

Укупна вредност 
спорова**

Укупан број спорова у 2022* 0 0 9 3,290,000

* година за коју се извештај саставља
у динарима

Опис спора*
Укупна вредност 

спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и 
резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови…) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

30.06.2022. овлашћено лице: Милош Јовић




