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Децембар 2016.године 

Увод 

 
На основу члана 3. став 3  Одлуке о јавним паркиралиштима на територији 

општине Параћин бр. 344-463/2016-01-II од 30.11.2016.године, Јавно предузеће 

Дирекција за изградњу општине Параћин обавља послове на управљању и одржавању 

јавних паркиралишта на територији општине Параћин. 

 

Јавна паркиралишта, у зависности од врсте и утврђеног режима коришћења, 

могу се користити за паркирање путничких аутомобила, аутобуса, теретних моторних 

возила, прикључних возила, мотоцикла, бицикла са мотором и бицикла. 

 

Јавна паркиралишта теретних моторних и прикључних возила и аутобуса не 

могу се уредити у централној и пешачкој зони Општине Параћин. 

 

За коришћење јавних паркиралишта корисник плаћа накнаду и то у виду 

претплатне сатне, претплатне дневне, претплатне месечне, комбиноване месечне, 

универзалне месечне, повлашћене месечне, претплатне шестомесечне, комбиноване 

шестомесечне, универзалне шестомесечне, претплатне годишње, комбиноване 

годишње, универзалне годишње, повлашћене годишње, или јединствене дневне 

паркинг карте. 

 

Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна. 

 

Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара, делови између коловоза и 

тротоара као и друге површине  обележене за паркирање моторних возила. 

 

Посебна паркиралишта су објекти и површине изграђене и уређене за паркирање 

моторних возила. 

 

На посебним паркиралиштима може да се врши контрола уласка и изласка. 

 

Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се 

постављањем рампе и изградњом или постављењем објекта за наплату. 

 

Финансирање 

 
Средства за изградњу јавних паркиралишта обезбеђују се плановима и 

програмима Скупштине општине Параћин. 

 

Средства за уређење и одржавање јавних паркиралишта обезбеђују се из накнаде 

за коришћење паркинг простора. 
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           Програмом  за 2017.годину планирана су средства на слећим позицијама на 

основу овог програма. 

 

- ПРИХОДИ - 

Редни 

број 
Конто Приходи 

Укупна 

средства  

1 614003 Приходи месечна претплата - паркинг 1,000,000 

2 614007 Приходи од услуга паркинг сервиса 5,500,000 

   
У к у п н о   : 6,500,000 

 

 

- РАСХОДИ – 

 

Р. 

бр. 
Класа Конто Назив  

Укупна 

средства 

1 2 3 4 5 

  51   Трошкови материјала и енергије 276,917 

  511   Трошкови материјала за израду 11,250 

    51105 Трошкови набавке ХТЗ опреме 11,250 

  512   Трошкови осталог материјала  15,000 

    51201 
Трошкови осталог материјала за посебне 

намене 
3,750 

    51202 Трошкови набавке кетриџа 11,250 

  513   Трошкови горива и енергије 105,833 

    51301 Трошкови услугa за електричну енергију 22,500 

    51303 Трошкови бензина за паркинг 83,333 

  514   Трошкови резервних делова 139,583 

    51401 Трошкови набавке алата и инвентара 3,750 

    51402 Трошкови штампе 128,333 

    51403 Трошкови стручне литературе и др.     7,500 

  515   
Трошкови једноктарног отписа алата и 

инвентара 
5,250 

    51501 
Трошкови инвентара за одржавање 

хигијене 
5,250 

  52   
Трошкови зарада, накнада зарада и 

остали лични расходи 
3,561,175 

  520   Трошкови зарада и накнада зарада  3,397,900 

    52001 Нето зарада 2,160,000 

    52002 Порез на зараде 187,200 

    52003 Трошкови доприноса радника 536,400 

    52004 Трошови доприноса послодавца 482,400 

    52005 Накн. члан. надз. одбора и комис. 31,400 

    52006 Боловање преко 30 дана 250 
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    52007 Породиљско боловање 250 

  521   
Трошкови пореза и доприноса на зараде и 

накн.зарада на терет послодавца 
113,400 

    52101 Солидарни порез 113,400 

  529   Остали лични расходи и накнаде 49,875 

    52901 
Трошкови помоћи у случају смрти 

запос.или члана уже пор.    
4,875 

    52902 Трошкови превоза радника   33,750 

    52903 Трошкови превоза – маркице 3,750 

    52904 Трошкови дневница на службеном путу 7,500 

  53   Трошкови производних услуга 927,292 

  531   Трошкови транспортних услуга 27,000 

    53101 Трошкови ПТТ услуга (телефон)   3,750 

    53102 Трошкови интернета 4,500 

    53103 Трошкови ПТТ (марке) 3,750 

    53104 Трошкови мобилних телефона 15,000 

  532   Трошкови услуга одржавања  462,250 

    532001 Трошкови набавке рачунарских софтвера 45,000 

    532002 
Трошкови поправке централног грејања 

(нове просторије) 
30,000 

    532003 
Трошкови поправке електричних 

инсталација 
7,500 

    532004 
Трошкови занатских радова (нове 

просторије) 
30,000 

    532005 
Трошкови осталих услуга и материја за 

текуће поправке 
3,750 

    532006 
Трошкови комуникационих инсталација 

(нове просторије) 
33,750 

    532007 
Трошкови текућег одржавања путничких 

возила 
22,500 

    532008 
Трошкови текућег одржавања теретних 

возила 
22,500 

    532009 
Трошкови месечног одржавања ГПС 

уређаја 
15,000 

    532015 Трошкови одржавања уградне опреме 2,250 

    532016 Услуге одржавања софтвера за паркинг 250,000 

  539   Трошкови осталих услуга 438,042 

    53901 

Трошкови на име провизија мобилних 

оператера и администратору на име 

коришћења софтвера 

416,667 

    53902 Трошкови канцеларијског материјала                   3,750 

    53903 
Трошкови услуга одржавања рачунара и 

система 
7,500 

    53904 
Трошкови Набавке и уградња ГПС 

уређаја 
750 

    53905 Трошкови израде и одржавање сајта 9,375 
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  55   Нематеријални трошкови 267,750 

  550   Трошкови непроизводних услуга 96,000 

    55001 
Остали трошкови за пословна путовања у 

земљи 
6,000 

    55002 Трошкови котизација за семинаре   3,000 

    55003 
Трошкови објављивања тендера и 

информативних огласа 
3,750 

    55004 Трошкови осталих медицинских услуга 750 

    55005 Услуге заступања од стране адвоката 37,500 

    55006 
Трошкови књиговодствених услуга и 

ревизије 
45,000 

  551   Трошкови репрезентације 11,250 

    55101 Трошкови репрезентације 5,250 

    55102 Трошкови угоститељских услуга 6,000 

  552   Трошкови премија осигурања 37,500 

    55201 Трошкови осигурања возила 7,500 

    55202 
Трошкови осигурања запослених у 

случају несреће на раду  
3,750 

    55203 Трошкови осигурања осталих објеката  22,500 

    55204 Трошкови осигурања возила за лежарину 3,750 

  553   Трошкови платног промета 15,000 

    55301 Трошкови платног промета 15,000 

  555   Трошкови пореза 1,125 

    55501 
Трошкови локаних такси - порез на 

имовину 
1,125 

  559   Остали нематеријални трошкови 106,875 

    559001 Трошкови регистрације возила 5,250 

    559002 Трошкови судких такси 22,500 

    559003 Трошкови услуга информисања јавности 3,750 

    559004 Трошкови извршитеља 37,500 

    559005 Трошкови радио - телевизијска претплата 1,125 

    559006 Трошкови за стручне испите 6,000 

    559008 Трошкови лиценци 3,750 

    559009 Услуге правних савета 27,000 

УКУПНИ РАСОДИ 5,033,133 

 

 

 Приходи за јавна паркираришта планирани су на основу ценовника услуга ЈП 

Дирекција за изградњу општине Параћин који су дати у прилогу. Расходи су планирани 

на основу потребних трошкова ради одржавања и наплате паркиралишта на територији 

општине Параћин, трошкове радника који ће бити ангажовани на овим пословима као и 

пратећих трошкова за реализацију овог програма.  

 

 

 

 

 




