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Увод 
 

На основу члана 9. Одлуке о путевима и улицама на територији општине 
Параћин број 344-464/2016-01-II од 30.11.2016.године, Јавно предузеће Дирекција за 
изградњу општине Параћин обавља послове управљања, одржавања, заштите и развоја 
општинских путева и улица на територији општине Параћин. 
 

           У складу са Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС",бр.101/2005, 
123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013) и Одлуком Скупштине општине Параћин о 
општинским путевима и улицама на територији општине Параћин бр. (Сл.лист 
општине Параћин бр.28/2016) под управљањем општинским путевима подразумевају 
се: 

- послови на припремању и доношењу годишњих и средњорочних планова  
реконструкције, заштите и одржавања путева; 

- послови који се односе на употребу средстава за реконструкцију и заштиту и 
одржавање путева, објеката (аутобуских стајалишта и надстрешница), за 
заштиту, одржавање и обнову хоризонталне и вертикалне сигнализације, за 
израду планова техничког регулисања саобраћаја и сл.; 

- послови који се односе на вођење потребних евиденција о путевима са којима се 
управља; 

- послови који се односе на благовремено предузимање одговарајућих активности 
и мера за организацију заштите и одржавање јавних путева са којима се 
управља; 

- послови који се односе на одржавање путног земљишта и 
- други послови који се односе на заштиту и одржавање путева 
- редовно одржавање пружних прелаза. 

 
Поред наведених послова ЈП Дирекција за изградњу врши јавна овлашћења која се 

односе на издавање, а на основу Одлуке Скупштине општине Параћин о општинским 
путевима и улицама на територији општине Параћин:   

- сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључења на јавни пут; 
- сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, 

железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и 
електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу; 

- сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута; 
- сагласности за одржавање спортских или других манифестација на јавном путу; 
- посебних дозвола за обављање ванредног превоза на јавном путу; 
- одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно 

или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно поред пута. 
 
            Одржавањем јавних путева сматрају се радови којима се обезбеђује несметано и 
безбедно одвијање саобраћаја возила и кретање пешака и чува употребна вредност свих 
саобраћајних површина и могу бити радови на редовном, периодичном и ургентном 
одржавању. 
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Финансирање 
 
            Средства за општинске путеве и улице на територији општине Параћин 
обезбеђују се из следећих извора: 

- буџета Општине,   
- накнаде за закуп делова земљишног појаса јавног пута; 
- накнаде за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и 

телеграфских водова и сл. на јавном путу; 
- средстава задуживања и 
- других средстава у складу са општинским одлукама, која се обезбеђују у складу 

са законом и другим прописима. 
 
           Програмом  за 2017.годину планирана су улагања на одржавању, рехабилитацији 
и реконструкцији постојеће мреже путева, као и остали видови улагања у циљу 
очувања и развоја путне мреже, побољшању квалитета  и  безбедности саобраћаја, 
очувању животне средине. 
 

- ПРИХОДИ – 
 

Редни 
број Конто Приходи Укупна 

средства  
1 614001 Приходи од услуга управљачa пута 51,154,941 

   У к у п н о   : 51,154,941 
 

- РАСХОДИ - 
Класа Конто Назив  

Укупна 
средства без 

ПДВ-а 
2 3 4   
51   Трошкови материјала и енергије 9.358.267 

511   Трошкови материјала за израду 8.430.000 
  51101 Трошкови набавке асфалта 4.500.000 
  51102 Трошкови набавка материјала за неасфалтиране 

путеве са превозом 2.041.667 
  51103 Тршкови набавке материјала за вертикалне 

сигнализације 1.333.333 
  51104 Трошкови набавке материјала за  зимску службу  500.000 
  51106 

Првим ребалансом додаје се нова позиција                             
Трошкови набавке материјала за обезбеђење 
путева  

55.000,00 
512   Трошкови осталог материјала  208.600 

  51201 Трошкови осталог материјала за посебне намене 33.400 
  51202 Трошкови набавке кетриџа 125.200 
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  51203 Трошкови набавке материјала за уређење 
простора испред Дома војске 50.000 

513   Трошкови горива и енергије 430.000 
  51301 Трошкови услугa за електричну енергију 130.000 
  51302 Трошкови бензина  300.000 

514   Трошкови резервних делова 250.000 
  51401 Трошкови набавке алата и инвентара 28.333 
  51402 Трошкови штампе 211.667 
  51403 Трошкови стручне литературе и др.     10.000 

515   Трошкови једноктарног отписа алата и 
инвентара 39.667 

  51501 Трошкови инвентара за одржавање хигијене 39.667 
52   Трошкови зарада, накнада зарада и остали 

лични расходи 8.041.667 
520   Трошкови зарада и накнада зарада  6.284.500 

  52001 Нето зарада 1.530.000 
  52002 Порез на зараде 1.750.000 
  52003 Трошкови доприноса радника 1.500.000 
  52004 Трошови доприноса послодавца 1.300.000 
  52005 Накн. члан. надз. одбора и комис. 200.000 
  52006 Боловање преко 30 дана 2.250 
  52007 Породиљско боловање 2.250 

521   Трошкови пореза и доприноса на зараде и 
накн.зарада на терет послодавца 800.000 

  52101 Солидарни порез 800.000 
529   Остали лични расходи и накнаде 957.167 

  52901 Трошкови помоћи у случају смрти запос.или 
члана уже пор.    36.833 

  52902 Трошкови превоза радника   255.000 
  52903 Трошкови превоза – маркице 6.667 
  52904 Трошкови дневница на службеном путу 56.667 
  52905 Отпремнина запосленог за чијим радом је 

престала потреба 582.000 
  52906 Помоћ запосленима за ублажавање неповољног 

материјалног положаја 20.000 
53   Трошкови производних услуга 30.106.483 

531   Трошкови транспортних услуга 204.133 
  53101 Трошкови ПТТ услуга (телефон)   28.467 
  53102 Трошкови интернета 34.000 
  53103 Трошкови ПТТ (марке) 28.333 
  53104 Трошкови мобилних телефона 113.333 

532   Трошкови услуга одржавања  29.712.102 
  532001 Трошкови набавке рачунарских софтвера 90.100 
  532003 Трошкови поправке електричних инсталација 56.667 
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  532004 Трошкови занатских радова (нове просторије) 226.667 
  532005 Трошкови осталих услуга и материја за текуће 

поправке 28.333 
  532007 Трошкови текућег одржавања путничких возила 400.000 
  532009 Трошкови месечног одржавања ГПС уређаја 113.333 
  532010 Услуге Трошкова хорзонталана сигнализација 5.000.000 
  532011 Услуге Трошкова одржавање семафора 250.000 
  532012 Услуге одржавања вертикалне сигналација 716.667 
  532013 Услуге зимске службе по уг.2016.год. 5.203.333 
  532014 Услуге на одржавању неасфалтираних јавних 

путева уг.из 2016 1.666.667 
  532015 Трошкови одржавања уградне опреме 17.000 
  532017 Трошкови закупа механизације за путеве 3.166.668 
  532018 Трошкови закупа механизације за зимску 

службу  500.000 
  532020 Трошкови закупа механизације за насипање 

јавних путева 3.083.334 
  532021 Услуге машинског чишћења банкина 833.333 
  532023 Услуге одржавања пружних прелаза (Закон о 

железницама) 8.360.000 
539   Трошкови осталих услуга 190.248 

  53902 Трошкови канцеларијског материјала                   95.667 
  53903 Трошкови услуга одржавања рачунара и система 80.333 
  53904 Трошкови Набавке и уградња ГПС уређаја 5.667 
  53905 Трошкови израде и одржавање сајта 5.247 
  53906 Трошкови утрошка воде 3.334 

55   Нематеријални трошкови 1.295.665 
550   Трошкови непроизводних услуга 755.333 

  55001 Остали трошкови за пословна путовања у земљи 45.333 
  55002 Трошкови котизација за семинаре   22.667 
  55003 Трошкови објављивања тендера и 

информативних огласа 58.333 
  55004 Трошкови осталих медицинских услуга 5.667 
  55005 Услуге заступања од стране адвоката 283.333 
  55006 Трошкови књиговодствених услуга и ревизије 340.000 

551   Трошкови репрезентације 95.000 
  55101 Трошкови репрезентације 49.667 
  55102 Трошкови угоститељских услуга 45.333 

552   Трошкови премија осигурања 108.333 
  55201 Трошкови осигурања возила 56.667 
  55202 Трошкови осигурања запослених у случају 

несреће на раду  28.333 
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  55203 Трошкови осигурања осталих објеката  23.333 
553   Трошкови платног промета 53.333 

  55301 Трошкови платног промета 53.333 
555   Трошкови пореза 8.500 

  55501 Трошкови локаних такси - порез на имовину 8.500 
559   Остали нематеријални трошкови 275.166 

  559001 Трошкови регистрације возила 39.667 
  559002 

Трошкови судких такси, накнада и регистрација 
(судске таксе по споровима преузетим од 
Дирекције)                               

100.000 
  559003 Трошкови услуга информисања јавности 28.333 
  559004 Трошкови извршитеља   
  559005 Трошкови радио - телевизијска претплата 8.500 
  559006 Трошкови за стручне испите 45.333 
  559008 Трошкови лиценци 28.333 
  559009 Услуге правних савета 25.000 

УКУПНИ РАСОДИ 48.802.081 
 

 Приходи за делатност управљача пута на територији општине Параћин 
планирани су на основу ценовника услуга ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин. 
Расходи су планирани на основу потребних трошкова ради одржавања и редовног 
прегледа саобраћајница на територији општине Параћин, одржавања пружних прелаза, 
одржавања вертикалне и хоризонталне сигнализације, зимског одржавања улица и 
путева, насипања улица и путева, закупа механизације за радове на асфалтирању 
(крпљењу) улица и путева, набаци асфалта, набаци материјала за насипање, набавци 
соли за насипање путева у зимском периоду, одржавању, машинског одржавања 
банкина ја јавним путевима, набавци материјала за вертикалну сигнализацију, 
трошкови радника који ће бити ангажовани на овим пословима као и пратећих 
трошкова за реализацију овог програма.  У прилогу су дати ценовници ЈП Дирекције за 
изградњу општине Параћин. 
 
Обим делатности 
 

Редован преглед јавних путева, објеката и улица подразумева месечни надзор 
над јавним путеви, објектима и улицама на територији општине Параћин чија је укупна 
дужина 235 км, а у циљу итврђивања недостатака и њиховог отклањања. 
 Зимска служба подразумева одржавање путева и улица на територији општине 
Параћин у зимским условима чија је укупна дужина 235 км као и редовно одржавање 
истих у циљу несметаног и безбедног одвијања саобраћаја на територији општине 
Параћин. 
 Местимична поправка коловозне конструкције обухвата потребну 
реконструкцију као и редовно крпљење рупа на улицама и путевима на територији 
општине Параћин у укупној квадратури од 2.688 м2.  
 Насипање неасфалтираних јавних путева обухвата 5.000 м2 насипања 
неасфалтираних јавних путева на територији општине Параћин. 
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 Одржавање путног појаса обухвата 104.000 м2 косења и сечења сибља поред 
јавних путева на територији општине Параћин у циљу безбедног одвијања саобраћаја. 
 Одржавање хоризонталне сигланизације обухвата 29.022 м2 обележавања улица 
и путева на територији општине Параћин. 
 Одржавање вертикалне сигнализације обухвата постављање и одравање 
саобраћајне сигнализације на територији општине Параћин која се огледа у 
постављању 343 различитих знакова и редовно оржавање 4 семафорска уређаја. Код 
одржавања вертикалне сигнализације долази до повећања обима посла у односу на 
првобитни програм, односно повећава се број вертикалне сигнализације који ће по 
поставити за 41 комад, а у скалду са решењем надлежних институција. 
 
 Одржавање путних прелаза обухвата 30 путних прелаза на територији општине 
Параћин. ЈП Инфраструктура Железнице Србије а.д. одржава 16 путних прелаза док ЈП 
Дирекција за изградњу општине Параћин одржава 14 путних прелаза а у циљу 
безбедног одвијања саобраћаја на територији општине Параћин. 
 
Цене 
 

Јавно Предузеће Дирекција у програму пословања за 2017.годину има елементе 
за утврђиваање цена комуналних услуга за послове које обавља по оснивачком акту, а 
то су: 

- пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима 
- расходи за набавку опреме, према усвојеним програмима и плановим  
- добит предузећа. 
 
Цене услуга које Јавно Предузеће Дирекција наплаћује дефинисане су кроз 

ценовнике које је су саставиле стручне службе Јавног Предузећа Дирекције, а које је 
усвојио Надзорни одбор Јавног Предузећа Дирекције за изградњу на које сагласност 
даје Скупштина општине Параћин.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЦЕНОВНИК 
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПУТЕВА НА  

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 
 
1.Редовни преглед јавних путева, објеката и улица 
 

Р.бр. Опис Јед. 
мере  

Број 
км 

Цена 
без 

ПДВ-а 
Износ 
ПДВ-а 
(20%) 

Цена са 
ПДВ-

ом 

Укупно 
месечно 

без ПДВ-
а 

Месечни 
износ 
ПДВ-а 

Укупно 
месечно 
са ПДВ-

ом 

Укупно 
годишње 
без ПДВ-

ом 

Годишњи 
износ 
ПДВ-а 

Укупно 
годишње 

са ПДВ-ом 

1 Редован преглед јавних 
путева, објеката и улица  Км 235 267,90 53,58 321,48 62.956,50 12.591,30 75.547,80 755.478,00 151.095,60 906.573,60 

 
 
2.Зимска служба 
 

Р.бр. Опис Јед. 
мере  

Број 
км 

Цена 
без 

ПДВ-а 
Износ 
ПДВ-а 
(20%) 

Цена са 
ПДВ-ом 

Укупно 
месечно без 

ПДВ-а 
Месечни 

износ 
ПДВ-а 

Укупно 
месечно са 

ПДВ-ом 
Укупно 

годишње 
без ПДВ-ом 

Годишњи 
износ ПДВ-

а 
Укупно 

годишње са 
ПДВ-ом 

1 
Одржавање улица 

и путева у 
зимском периоду 

км 235 9,970.00 1,994.00 11,964.00 2,342,950.00 468,590.00 2,811,540.00 9,371,800.00 1,874,360.00 11,246,160.00 
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3.Местимична поправка коловозне конструкције 
 

Р.бр. Опис Јед. 
мере 

Број 
квадрата 

Цена 
без 

ПДВ-а 
Износ 
ПДВ-а 
(20%) 

Цена са 
ПДВ-ом 

Укупно 
годишње без 

ПДВ-а 
Годишњи 

износ ПДВ-
а 

Укупно 
годишње са 

ПДВ-ом 

1 
Одржавање улица 

и путева 
(крпљење) 

м2 2,688 4,092.00 818.40 4,910.40 10,999,296.00 2,199,859.20 13,199,155.20 

 
4.Насипање неасфлалтираних јавних путева 

 
Р.бр. Опис Јед. 

мере 
Број 

квадрата 
Цена без 
ПДВ-а 

Износ 
ПДВ-а 
(20%) 

Цена са 
ПДВ-ом 

Укупно 
годишње 

без ПДВ-а 
Годишњи 

износ 
ПДВ-а 

Укупно 
годишње са 

ПДВ-ом 

1 
Насипање 

неасфалтираних 
јавних путева 

м2 5,000 800.00 160.00 960.00 4,000,000.00 800,000.00 4,800,000.00 

 
  5.Одржавање путног појаса 

 
Р.бр. Опис Јед. 

мере  
Број 

квадрата 
Цена без 
ПДВ-а 

Износ 
ПДВ-а 
(20%) 

Цена са 
ПДВ-ом 

Укупно 
годишње 

без ПДВ-а 
Годишњи 

износ 
ПДВ-а 

Укупно 
годишње са 

ПДВ-ом 

1 
Кошење 

машински или 
тримером 

м2 100,000 8.34 1.67 10.01 834,000.00 166,800.00 1,000,800.00 
1 Сечење сибља м2 4,000 50.00 10.00 60.00 200,000.00 40,000.00 240,000.00 
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  6.Одржавње хоризонталне сигнализације 

 

Р.бр. Опис Јед. 
мере  

Број 
квадрата 

Цена без 
ПДВ-а 

Износ 
ПДВ-а 
(20%) 

Цена са 
ПДВ-ом 

Укупно 
годишње 

без ПДВ-а 
Годишњи 

износ ПДВ-
а 

Укупно 
годишње са 

ПДВ-ом 

1 
Одржавање 

хоризонталне 
сигнализације 

м2 29,022 241.20 48.24 289.44 7,000,000.00 1,400,000.00 8,400,000.00 

 
  7.Одржавање вертикалне сигнализације и семафора 
 

Р.бр. Опис Јед. 
мере  

Број 
сигнализације 

Цена 
без 

ПДВ-а 
Износ 
ПДВ-а 
(20%) 

Цена са 
ПДВ-ом 

Укупно 
годишње 

без ПДВ-а 
Годишњи 

износ 
ПДВ-а 

Укупно 
годишње са 

ПДВ-ом 

1 
Одржавање 
вертикалне 

сигнализације 
ком 343 9,950.00 1,990.00 11,940.00 3,412,850.00 682,570.00 4,095,420.00 

 
Код одржавања вертикалне сигнализације долази до повећања обима посла, односно повећава се број вертикалне сигнализације који ће 
по поставити за 41 комад, а у скалду са решењем надлежних институција. 
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8.Одржавање путних прелаза  
 

Р.бр. Опис Јед. 
мере  

Број 
прелаза 

Цена без 
ПДВ-а 

Износ 
ПДВ-а 
(20%) 

Цена са 
ПДВ-ом 

Укупно 
месечно без 

ПДВ-а 
Месечни 

износ 
ПДВ-а 

Укупно 
месечно са 

ПДВ-ом 
Укупно 

годишње без 
ПДВ-ом 

Годишњи 
износ ПДВ-

а 
Укупно 

годишње са 
ПДВ-ом 

1 Одржавање 
путних прелаза Ком 30 40,480.00 8,096.00 48,576.00 1,214,400.00 242,880.00 1,457,280.00 14,572,800.00 2,914,560.00 17,487,360.00 
 
  
 

Н А Д З О Р Н И    О Д Б О Р 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 
                                         Број:                                      2017.године 
 
 
 
 
 
 
                                                                            ПРЕДСЕДНИК НО   

                                                           ________________________ 
                                                                                 Драгослав Марковић 


