ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
за 2018. годину

Врњачка Бања, Јун 2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ
Пословно име: Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе ''Нови Аутопревоз''
Седиште: Врњачка Бања
Претежна делатност: 4931- Градски и приградски копнени превоз путника
Матични број: 20932716
ПИБ: 108106287
Надлежно министарство: Министарство привреде
Историјат предузећа
Скупштина општине Врњачка Бања на 7. редовној седници, одржаној дана 12.04.2013.
године, на основу члана 4. и члана 5. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр.
119/12), члана 4. и 5. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр. 88/11), и
члана 36 Статута општине Врњачка Бања ("Службени лист општине Врњачка Бања" бр. 1/13пречишћен текст) донела је Одлуку о оснивању Јавног предузећа за превоз путника и
транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања. Предузеће је уписано у Регистру
привредних субјеката Решењем БД 62169/2013 од 06.06.2013. године, а са обављањем
делатности отпочело је 01.12.2013. године. Решењем Регистратора регистра привредних
субјеката који води Агенција за привредне регистре БД 48559/2014 од 10.06.2014. године и
Уговором о припајању OV I бр.5228/2014 од 14.04.2014. године дошло је до припајања АТП
Морава ДОО Јавном предузећу за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз".
ЈП "Нови Аутопревоз" је основано од стране Општине Врњачка Бања, у циљу
решавања питања организације градског и приградског превоза и паркирања у Врњачкој
Бањи на систематичан законом прeдвиђени начин, па у складу са тим, предузете активности
на обезбеђењу неопходних условаза обављања линијског саобраћаја и на тај начин испунили
законску обавезу и задовољили потребе радника који путују, деце школског узраста,
пензионера, лица са посебним потребама, бројних туриста и посетилаца у Врњачкој Бањи.
Уз сагласност оснивача, предузеће обавља и друге делатности за које је регистровано у
АПР-у и то:


Послови везани за управљање јавним паркиралиштима,



Послови везани за управљање аутобуском станицом,



Послови везани за превоз путника туристичким возићем,



Послови одржавања оперативно-техничких површина у предузећу, обележавање
хоризонталне и постављања вертикалне саобраћајне сигнализације.

Делатности јавног предузећа
Претежна делатност Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе ''Нови
Аутопревоз'' Врњачка Бања је:

4931- Градски и приградски копнени превоз путника
ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања регистровано је за обављање линијског, градског
и приградског превоза путника на територији општине Врњачка Бања, али исти не обавља јер
не располаже техничким средствима и условима за обављање ове делатности. Стратегија
развоја Надзорног одбора и директора предузећа је да се у будућности организује линијски
саобраћај и да испунимо законску обавезу, којом бисмо задовољили потребе радника који
путују, деце школског узраста, пензионера, лица са посебним потребама и др. Да би се
отпочело са обављањем ове делатности потребно је обезбедити техничке услове тј. набавити
превозна средства – аутобусе, којим би се овај превоз и обављао, али и обезбедити потребне
редове вожње од надлежног Министарства. Средства за ову намену ЈП "Нови Аутопревоз"
Врњачка Бања није у могућности да обезбеди из споствених средстава, па је реализација
истог могућа тек када се за то стекну услови уз помоћ оснивача.
Остале делатности за чије обављање је регистровано Јавно предузеће за превоз
путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања у извештајном периоду су:
4939 - Остали превоз путника у копненом саобраћају
4520 - Одржавање и оправка моторних возила
4531 - Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила
4532 - Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила
4519 - Трговина осталим моторним возилима
5221 - Услужне делатности у копненом саобраћају
5224 - Манипулација теретом
5229 - Остале пратеће делатности у саобраћају
5520 - Одмаралиште и слични објекти за краћи боравак
5610 - Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
4729 - Остала трговина на мало
4730 - Трговина на мало моторним горивима
4941 - Друмски превоз терета
5221 - Услужне делатности у копненом саобраћају
7911 - Делатност путничких агенција
7912 - Делатност туроператора
7990 - Остале услуге резервазије и делатности повезане са њима
4932 - Такси превоз
5510 - Хотели и сличан смештај
5630 - Услуге припремања и послуживања пића
6512 - Неживотно осигурање
4211 - Техничко испитивање и анализа
4211 - Израда путева и аутопутева
7111 - Архитектонска делатност
7112 - Инжењерске делатности и техничко
6619 - Остале помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и
пензионих фондова.
Опис делатности тј. послова које је Јавно предузеће за превоз путника и транспорт
робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања обављало у извештајном периоду:



Послови везани за управљање јавним паркиралиштима, тј. уређење, одржавање
(обележавање и чишћење) и наплата услуге паркирања у оквиру јавних паркиралишта
( продаја паркинг карата, испостављање доплатних паркинг карата и наплата истих и
контрола плаћања паркинг карата на паркиралиштима) на територији општине
Врњачка Бања.



Послови везани за управљање аутобуском станицом и то пријем и отпрема аутобуса у
градском, приградском, међумесном и међународном саобраћају; коришћење и
наплата паркинга за аутобусе у линијском и ванлинијском саобраћају; продаја
превозних карата путницима, наплата перонских карата за путнике, наплата услуге
гардеробе, и сл.





Послови везани за превоз путника туристичким возићем за туристичко разгледање
Врњачке Бање на релацији Аутобуска станица – Снежник, са једанаест дневних
полазака по реду вожње усвојеном од стране оснивача.
Послови одржавања оперативно-техничких површина у предузећу и обележавање
хоризонталне и постављања вертикалне саобраћајне сигнализације на територији
општине Врњачка Бања.

Законски оквири и интерна акта која уређују пословање предузећа 2018. години су:













Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016);
Законом о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016);
Законом о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. Закон, 5/2015 и 44/2018.);
Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
Законом о ПДВ-у ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007,
93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађен дин. изн.,83/2015 и 5/2016 усклађен дин. изн.);
Законом о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010,
101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 – одлука УС,
24/2018, 41/2018 и 41/2018 – др. закон);
Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон и 103/215, 99/16 и 113/17);
Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(„Сл.Гласник РС“ бр.68/15, 85/15-УС и 81/16-одлука УС);
Уредбом о начину и контроли и обрачуну исплата зарада у јавним предузећима ("Сл.
гласник РС", бр. 27/2014);
Законом о раду ("Сл. Гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014
13/2017-одлука УС, 113/2017);
Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 113/13, 21/14, 66/14,
118/14, 22/15 и 59/15);
Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину,
односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних
предузећа и других облика организовања који обављају делатности од општег
интереса ("Сл. гласник РС", бр.86/2018);









Одлуком о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа за превоз путника и
транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања ("Сл.лист Општине Врњачка Бања",
бр.16/16, 21/16, 23/17, 39/17, 2/18-испр. , 3/18 и 38/18);
Статутом ЈП "Нови Аутопревоз" (бр. 2615/2016 од 21.09.2016. године и измена
бр.682/2017 од 17.03.2017. године, бр.652/2018 од 28.02.2018. године, бр. 2673/1/2018
од 31.07.2018 на које је дата сагласност оснивача ("Сл.лист општине Врњачка Бања",
бр. 21/16, 19/17, 10/18 и 31/18);
Правилником о раду предузећа (3302/2015 од 14.05.2015);
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (2030/2018
од 12.06.2018);
Правилником о рачуноводству (999/2014 од 20.08.2014);
Правилником о финасијском управљању и контроли за ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка
Бања ( бр.3979/2018 од 26.10.2018.).

Програм пословања:
 Годишњи програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе
"Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2018. годину усвојен је дана 18.01.2018. године
Одлуком Надзорног одбора ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања број 265/2018.
Скупштина општине Врњачка Бања је на седници одржаној 13.02.2018. године, дала
сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт
робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2018. годину Решењем број: 400-3105/18
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 03/18).
Статусне промене:
 У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о
оснивању Јавног прeдузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз"
Врњачка Бања, Број: 020- 271/17 од 29.12.2017. године (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 39/17), директор Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе
"Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, je поднео Регистрациону пријаву промене података
и регистрације докумената Агенцији за привредне регистре и исте су спроведене у
Агенцији за привредне регистре Решење бр. БД 6629/2018 од 31.01.2018.године.
Скупштина општине Врњачка Бања је на 14. седници одржаној 13.02.2018.године
донела:
 Одлуку о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за превоз путника и трнспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Број:
9-803/18 од 13.02.2018. године (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 03/18).
Директор Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз"
Врњачка Бања, je поднео Регистрациону пријаву промене података и регистрације докумената
Агенцији за привредне регистре и исте су спроведене у Агенцији за привредне регистре
Решење бр. БД 16489/2018 од 02.03.2018. године.
Скупштина општине Врњачка Бања је на 15. седници одржаној 13.04.2018.године
донела:

 Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног
предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања број:
020-33/18 од 13.04.2018. године (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.10/18).
 Решење о именовању директора Јавног предузећа за превозу путника и транспорт робе
"Нови Аутопревоз" Врњачка Бања Број:020-61/18 од 13.04.2018. године (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр.10/18).
Директор Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз"
Врњачка Бања, je поднео Регистрациону пријаву промене података Агенцији за привредне
регистре и исте су спроведене у Агенцији за привредне регистре Решење бр. БД 34148/2018
од 25.04.2018. године.
Скупштина општине Врњачка Бања је на 16. седници одржаној 29.06.2018.године
донела:
 Одлуку о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања,
Број: 020-123/18 од 29.06.2018. године (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.18/18).
Скупштина општине Врњачка Бања је на 18. седници одржаној 02.10.2018.године
донела:
 Одлуку о повећању основног капитала Јавног предузећа за превоз путника и транспорт
робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Број:400-2586/18 од 02.10.2018. године ( "Сл.
лист општине Врњачка Бања", бр.31/18).
 Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног
предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Број:
020-141/18 од 02.10.2018. године.
Директор Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз"
Врњачка Бања, je поднео Регистрациону пријаву промене података Агенцији за привредне
регистре и исте су спроведене у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД 94944/2018
од 23.10.2018. године, Решењем бр.БД 104073/2018 од 14.11.2018.године и Решењем
бр.106250/2018 од 21.11.2018. године.
Скупштина општине Врњачка Бања је на 19. седници одржаној 02.11.2018.године
донела:
 Решење о разрешењу председника и чланова у Надзорном одбору Јавног предузећа за
превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Број:020-177/18
од 02.11.2018. године и Решење о именовању председника и чланова у Надзорном
одбору Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз"
Врњачка Бања, Број:020-179/18 од 02.11.2018. године.
Директор Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз"
Врњачка Бања, je поднео Регистрациону пријаву промене података Агенцији за привредне
регистре и исте су спроведене у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД
104073/2018 од 14.11.2018. године.
У складу са Одлуком о повећању основног капитала Јавног прeдузећа за превоз
путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Број: 400-2586/18 од 02.10.2018.

године (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 31/18), директор Јавног предузећа за превоз
путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, je поднео Регистрациону
пријаву промене података Агенцији за привредне регистре и иста је спроведена у Агенцији
за привредне регистре Решење бр. БД 121257/2018 од 28.12.2018. године.
Организациона структура
Унутрашња организација Предузећа заснива се на економским, пословним и техничко
технолошким карактеристикама процеса рада и утврђује се Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији послова која је усвојена уз сагласност оснивача.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова ЈП "Нови
Аутопревоз" Врњачка Бања бр. 2030/2018 од 12.06.2018. године на који је дата Сагласност
председника општине Врњачка Бања Закључком Број: 020-110/18 од 25.06.2018. године у
извештајном периоду je измењен у складу са изменама и допунама Закона о буџетском
систему и у складу са реалним потребама предузећа, а у функцији извршења активности
задатих Програмом пословања.
ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је руковођење и пословање организовало кроз два
сектора:
1. Сектор за рачуноводство и финансије, опште-правне послове и јавне набавке у чијем
саставу се налази:
Служба за рачуноводство и финансије, опште-правне послове и јавне набавке
2. Сектор техничких послова у чијем саставу послују:
Служба за управљање јавним пркиралиштима
Служба за управљање аутобуском станицом
Служба саобраћаја
Служба одржавања
Број запослених на почетку 2018. године износио је 52, од ког броја 45 запослених на
неодређено време и 7 запослених на одређено време, док за два запослена мировао радни
однос због обављања јавне функције. На крају 2018. године укупан број запослених износио
је 53, од ког броја 45 запослених на неодређено време и 8 на одређено време, а за два
запослена мирује радни однос.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
ЈП "НОВИ АУТОПРЕВОЗ"
ВР ЊАЧКА

БАЊА

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник: Јелена Михајловић
Члан: Вања Вукојевић
Члан: Данијела Сташевић

ДИРЕКТОР
Иван Дуњић

СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ,
ОПШТЕ-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СЕКТОР ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

Руководилац сектора: Јасмина Стефановић

Руководилац сектора: Милован Петровић

Служба за рачуноводство и финансије,
опште правне послове и јавне набавке

Служба за управљање јавним
паркиралиштима

Служба за управљање аутобуском станицом

Служба за саобраћај

Служба за одржавање

Управљачку структуру јавног предузећа у извештајном периоду сачињавали су:
-

Директор као орган руковођења,
Надзорни орган као орган управљања.

ВД директор и Директор предузећа:


Иван Дуњић, дипл.економиста-мастер, именован за в.д.директора предузећа
Решењем бр. 020-55/17 од 06.03.2017. године на период од једне године тј. до
расписивања јавног конкурса.



Иван Дуњић, дипл.економиста-мастер, именован за директора предузећа Решењем
бр.020-62/18 од 13.04.2018. године на период од 4 (четри) године.

Надзорни одбор:
Председник надзорног одбора:



Јелена Михајловић, дипл.економиста, именована
испред локалне самоуправе
Решењем бр.020-53/17 од 06.03.2017. године до истека мандата, а разрешена
Решењем о разрешењу бр.020-177/18 од 02.11.2018. године.
Јелена Михајловић, именована испред локалне самоуправе Решењем бр.020179/18 од 02.11.2018. године, до истека мандата од четири године.

Чланови надзорног одбора:





Верица Бабић, дипл.економиста, именована испред локалне самоуправе Решењем
бр.020-158/16 од 15.11.2016. до 02.11.2018. године ( Решење о разрешењу бр. 020177/18 од 02.11.2018. године).
Јовица Голубовић, дипл.инд. менаџер именован из редова запослених Решењем бр.
9-1167/14 од 17.12.2014. године до истека мандата на четри године. Разрешен
Решењем бр. 020-177/18 од 02.11.2018. године.
Вања Вукојевић, именована испред локалне самоуправе Решењем бр.020-179/18 од
02.11.2018. године до истека мандата од четири године.
Данијела Сташевић, именована изпред запослених Решењем бр.020-179/18 од
02.11.2018. године до истека мандата од четири године.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СЕКТОРА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ,
ОПШТЕ- ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Сектор за рачуноводство, финансије, опште-правне послове и јавне набавке Јавног
предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, у
извештајном периоду укупно је упошљавао 8 запослених, који су радне задатке обављали у
складу са описом послова у оквиру Службе рачуноводства и финансија, опште-правне
послове и јавне набавке.

Служба за рачуноводство и финансије, опште-правне послове и јавне набавке
упошљава осам запослених, од ког броја пет на неодређено време, а два запослена на
одређено време и то:
Руководилац сектора – 1 извршилац - VI ccc
Шеф рачуноводства - 1 извршилац - VII ccc
Зам. шефа рачуноводства и службеник за јавне набавке - 1 извршилац - VII ccc
Реф. главне књиге - 1 извршилац IV ссс
Реф. рачуноводства- ликвидатор - 1 извршилац IV ссс
Реф. рачуноводства,благајне, депоа карата и основних средстава – 1 извршилац VII
ссс
7) Реф. општих-правних послова и јавних набавки – 1 извршилац VII ссс
8) Пословни секретар - 1 извршилац IV ссс
1)
2)
3)
4)
5)
6)

У 2018. години расписане су две јавне набавке мале вредности; јавна набавка мале
вредности услуге – имплементација и одржавање СМС система за наплату паркирања
01/2018 и јавна набавка мале вредности добра – електрична енергија 02/2018, у оквиру које је
склопљен уговор о испоручивању добара са ЕПС снабдевање и послати извештаји Управи за
јавне набавке. Такође, урађен је Програм пословања, Извештаји о извршењу планираних
активности из програма пословања, Финансијски извештаји у складу са законом,
усклађивања Одлука о оснивању и Статута предузећа са одлукама оснивача и њихово
регистровање у АПР-у, као и остали послови и обавезе у складу са законском регулативом.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СЕКТОРА ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Служба за управљање јавним паркиралиштима је у 2018. године, своје активности
извршавала са 15 запослених и то 13 запослених на неодређено и 2 запослена на одређено
време:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Руководилац службе - 1 извршилац - Vccc
Зам.руководиоца службе -1 извршилац - VII ссс
Референт паркинг сервиса – 2 извршиоца - VII ссс
Благајник - 1 извршилац - IV ссс
Пословођа службе јавних паркиралишта - 1 извршилац - IV ссс
Контролор јавних паркиралишта -2 извршиоца - IV ссс
Контролор-инкасант-рачунополагач – 7 извршиоца ( 1- IV ссс и 6 – III ссс).

У периоду од 01.01.-31.12.2018. године Паркинг сервис је вршио наплату услуге
паркирања на 571 паркинг места од чега је 314 у I зони, 160 у II зони и 97 паркинг места у
екстра зони. Од наведеног броја 15 паркинг места је резервисано за инвалиде, а три паркинг
места код Дома здравља резервисна су за труднице и мајке са малом децом.

Табеларни преглед извршења планираних активности
Врста услуге
Карте за 1 час паркирања екстра зона

План
2018.

Период 01.01. - 31.12.2018.
План

Реализација

Извршење
плана

75.693

75.693

76.710

101%

159.195

159.195

134.319

84%

Карте за 1 час паркирања друга зона

4.640

4.640

5.929

128%

Дневне карте за паркирање прва зона

9.683

9.683

20.464

211%

850

850

1.055

124%

2.902

2.902

4.045

139%

25

25

62

248%

8.271

8.271

7.177

86%

Карте за 1 час паркирања прва зона

Дневне карте за паркирање друга зона
Месечне карте за паркирање
Годишње карте за паркирање
Доплатне карте – Паркинг налог

Физички обим извршених услуга Службе за управљање јавним паркиралиштима за
период 01.01.-31.12.2018. године извршен је у складу или са увећним процентом извршења у
односу на параметре планиране Програмом пословања за 2018. годину. Реализација физичког
обима извршених услуга од обављања ове делатности највише зависи од туристичке
посећености и временских прилика, које су у посматраном периоду углавном биле
наклоњене, осим у зимским месецима када је било снежних дана, током којих су запослени
обављали послове везане за зимско одржавање и чишћење јавних паркиралишта и током
кишних дана у пролећним и летњим месецима.
Одступање у проценту нижем од планираног (од 84%) исказано је једино код услуге:
Карте за 1 час паркирања прва зона, јер су се корисници опредељивали за друге услуге чије је
извршење исказано у знатно вишем проценту, а посебно за Дневну паркинг карту у првој
зони.
Високи проценти извршења, од 248% услуге "Годишња карта" и 139% услуге
"Месечне паркинг карте", остварени су јер је повећано интересовање корисника за ове
услуге. Значајном увећању физичког обима "Годишњих паркинг карата" допринела је
могућност продаје истих одложено на 12 месечних рата, за запослене у предузећима и
установама са којим имамо закључен уговор о продаји карата на рате.
Проценат извршења од 211% исказан је код наплате "Дневне карте за паркирање у
првој зони", 124% за "Дневне карте за паркирање у другој зони", као и 128% за "Карте за 1
час паркирања друга зона", захваљујући увећаној посећености туриста и посетилаца
Врњачкој Бањи у току извештајног периода, а који су се опредељивали за услуге целодневног
паркирања или паркирања у другој зони.
Да би се наставио континуитет СМС наплате, по истеку уговора из 2017. године,
спроведена је ЈНМВ за одржавање СМС система наплате.
Преко Удружења паркиралишта Србије наручена је израда 90 инвалидских паркинг
карата, чију су расподелу корисницима преузеле надлежне службе општине Врњачка Бања.

Извршење услуга које се пружају у оквиру паркинг службе бележи раст у односу на
претходне године пословања. Остварени приход паркинг сервиса у 2018. години износи
20.626.150,00 динара.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ АУТОБУСКОМ СТАНИЦОМ

Служба за управљање Аутобуском станицом послује у оквиру Јавног предузећа за
превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања и упошљава 17
запослених од ког броја 14 запослених је на неодређено време, а 3 на одређено време.
Структура запослених у овој служби је:
1) Пословођа-отправник аутобуске станице - 1 извршилац III ссс
2) Референт за административне послове - 1 извршилац VI ссс
3) Отправник – 3 извршилоца III ссс
4) Главни билетар - 1 извршилац IV ссс
5) Билетар-статистичар - 1 извршилац VI ссс
6) Билетар - 1 извршилац IV ссс
7) Помоћни билетар -1 извршилац IV ссс
8) Контролор путних исправа и перонских карата - 2 извршиоца IV ссс
9) Помоћни контролор путних исправа и перонских карата - 1 извршилац II ссс
10) Хигијеничар оперативно-техничких површина и посл.просторија - 1 извршилац II
ссс
11) Радник на одржавању аутобуске станице - 1 извршилац III ссс
12) Помоћни радник на одржавању аутобуске станице - 3 извршиоца III ссс
Служба за управљање аутобуском станицом обавља продају и резервацију путних
карата, пријем и отпрему аутобуса у локалном, међуградском и међународном саобраћају,
најаву полазака и информисање путника. Аутобуска станица има 7 долазних и 10 полазних
перона.
Физички обим извршених услуга Службе за управљање аутобуском станицом је
директно повезан са кретањем броја туриста и посетилаца у Врњачкој Бањи, с тим што је
посебан акценат стављен на квалитет пружених услуга, а све у складу са добијеном
Лиценцом бр. 1. за пружање станичних услуга од стране ресорног министарства и предузетих
активности на добијању више категоризације за пружање станичних услуга, чији се резултати
очекују у током 2019. године.
Извршење услуга ове службе у 2018. години, реализован је у складу или са увећаним
параметрима у односу на параметре планиране Програмом пословања за 2018. годину.
Одступање од планираних параметара у износу од 127% код "Пријема и отпреме аутобуса у
међународном саобраћају са европским државама", 176% код услуге "Паркинга за аутобусе за
сваки започети сат", 156% за "Паркинг за аутобуса (дневни паркинг)", 143% код "Гардероба
за путнички пртљаг за један дан", 128% за "Станичну услугу за карту купљену на шалтеру у
градско-приградском саобраћају", 152% код "Резервација у међумесном саобраћају", 148%
код "Резервације у међународном саобраћају са суседним државама", 174% код "Потврда о
цени карте", 194% код "Провизије од продатих карата – компјутерска продаја 9%", услед
увећане потражње за овим услугама од стране туриста и посетилаца у току зимске и летње
туристичке сезоне, празника, викенда, распуста и различитих манифестација у Врњачкој
Бањи.

Одступање од планираних параметара, у износу нижем од планираног од 54%
исказано је код услуге "Пријема и отпреме аутобуса у градско-приградском саобраћају", јер
у периоду летњег распуста није обављан превоз на релацијама градског и приградског
саобраћаја и 80% код услуге "Паркинг – уговорен на дуже од 3 месеца", због промене
превозника, који је смањио број полазака за које је коришћена ова услуга.
Табеларни преглед извршења планираних активности
Врста услуге

План
2018

Период 01.01. - 31.12.2018.
План
Реализација

Извршење
плана

Пријем и отпрема aутобуса у градско - приградском
саобраћају

14.710

14.710

7.960

54%

Пријем и отпрема аутобуса у међумесном саобраћају

55.360

55.360

57.169

103%

Пријем и отпрема аутобуса у међународном
саобраћају са суседним државама

1.602

1.602

1.513

94%

Пријем и отпрема аутобуса у међународном
саобраћају са европским државама

1.320

1.320

1.671

127%

Паркинг за аутобусе за сваки започети сат

795

795

1.397

176%

Паркинг за аутобусе (дневни паркинг)

507

507

793

156%

Паркинг - уговорен на 3 месеца и дуже

127

127

102

80%

Станична услуга за карту купљену на шалтеру у
градско - приградском саобраћају

26.320

26.320

33.608

128%

Станична услуга за карту купљену на шалтеру у
међумесном саобраћају

52.200

52.200

55.239

106%

Станична услуга у међумесном саобраћају (перонска
карта)

29.400

29.400

27.554

94%

Месечна перонска карта

2.870

2.870

2.914

102%

Резервација у међумесном саобраћају

8.190

8.190

12.452

152%

Приходи службе за управљање аутобуском станицом за период 01.01.2018. 31.12.2018. године остварени су у износу од 28.498.426,00 динара.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКОГ ВОЗИЋА

За потребе функционисања Туристичког возића ангажовано је четири возача, са
положеним стручним испитом и Лиценцом за управљање туристичким возићем.
У првом кварталу 2018. године извршена је контрола виталних делова вучног возила
и вагона у којима се врши превоз путника. Извршене су све потребне поправке и туристички
возић је спреман дочекао сезону. Са превозом путника отпочето је 15.04.2018. године и по
усвојеном Реду вожње туристички возић је саобраћао свакодневно, са 11 полазака од 8:30 на

сваких сат времена, на релацији Аутобуска станица – Снежник– Аутобуска станица, трасом
кроз врњачки парк. Сезону превоза путника у 2018. години туристички возић је завршио
05.11.2018. године.
Табеларни приказ извршења планираног физичког обима активности службе саобраћаја
туристички мини возић за период 01.01. - 31.12.2018. годину
Врста услуге

План 2018

Период 01.01. - 31.12.2018.

План

Реализација

Извршење
плана

Број полазака

1.500

1.500

1.843

123%

Карта у једном смеру (дечија)
Aутобуска станица - Снежник 40,00 дин

6.050

6.050

7.804

129%

Карта у једном смеру (одрасли)
Аутобуска станица - Снежник 80,00 дин

27.300

27.300

35.040

128%.

Карта у једном смеру ( групна )
Аутобуска станица - Снежник 50,00 дин

4.450

4.450

10.117

227%

Физички обим извршених услуга Туристичког возића је директно повезан са кретањем
броја туриста и посетилаца у Врњачкој Бањи, временским приликама и припремљеношћу
возића за туристичку сезону.
Планирани физички обими свих услуга Туристичког возића за 2018. годину извршени
су у процентима вишим од планираних активностима из Програма пословања за 2018.
годину.
Висок проценат реализације "Броја полазака" од 123%, услуга "Карата у једном
правцу (дечија)" од 129%, "Карата у једном правцу (одрасли)" од 128% и "Карта у једном
смеру (групна)" од 227% резултат су повећане тражње ових услуга од стране ђачких
екскурзија, организованих група и великог броја туриста, који су посетили Врњачку Бању у
извештајном периоду, повољним временским условима за обављање ових услуга, али и
перманентне контроле која је вршена током целе сезоне.

У 2018. години од Туристичког возића остварен је приход у износу од 3.035.342,00
динара.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ

Служба за одржавање своје активности реализује са шест запослених на неодређено
време.
Услуге хоризонталне и вертикалне сигнализације обављају се у складу са Уговором
закљученим са Општинском стамбеном агенцијом, којим нам уступа обављање поменутих
услуга по важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, а у свему по важећем
ценовнику ЈП "Нови Аутопревоз".

У извештајном периоду извршене су услуге вертикалне сигнализације према
заxтевима наручиоца Општинске стамбене агенције, у обиму који је захтевало стање
вертикалне сигнализације на територији Општине Врњачка Бања, тако да је приход од
обављања ових услуга остварен у износу од 1.302.997,00 динара.

Табеларни приказ обима извршених услуга хоризонталне сигнализације
за период 01.01. - 31.12.2018. године
Врста услуге
Обележавање средишњих и ивичних линија на
новом коловозу-јед.мер м1
Обнављање средишњих и ивичних линија на
старом коловозу-јед.мер м1
Обележавање попречних линија и других
ознака на коловозу-јед.мер м2
Обележавање паркинг места белом или жутом
бојом-јед.мер ком.
Обележавање натписа белом или жутом
бојом-јед.мер ком.

Период 01.01. - 31.12.2018.
План
Реализација

План
2018

Извршење
плана

0

0

9.859

-

500

500

0

0%

1.500

1.500

1.222

81%

55

55

88

160%

100

100

107

107%

У посматраном периоду извршене су услуге вертикалне сигнализације према
захтевима наручиоца Општинске стамбене агенције, у обиму који је захтевало стање
вертикалне сигнализације на територији Општине Врњачка Бања. Из тог разлога јављају се
велика одступања од планираних величина за дати период.
Табеларни приказ обима извршених услуга вертикалне сигнализације
за период 01.01. - 31.12.2018. године
Врста услуге
Намештање изваљеног стуба саобраћајног знакаком
Исправљање искривљеног стуба саобраћајног
знака-ком

План
2018.

Период 01.01. - 31.12.2018.

План

Реализација

Извршење
плана

35

35

11

31%

50

50

61

122%

Исправљање искривљеног саобраћајног знака-ком

40

40

35

88%

Причвршћивање олабављеног знака за стуб-ком

50

50

5

10%

70

70

179

255%

55

55

101

183%

20

20

80

400%

90

90

260

289%

Демонтажа оштећеног знака са стуба или рамаком
Постављање стуба саобраћајног знака са
бетонском стопом-ком
Вађење стуба саобраћајног знака са бетонском
стопом-ком
Монтирање саобраћајног знака-ком

Фарбање челичног стуба заштитном фарбом-ком
Чишћење саобраћајног знака-ком

238

-

50

50

251

502%

-

-

19

-

Уградња бетонске кугле или челичног стуба-ком

Служба одржавања је у 2018. години обављала послове везане за редовно одржавање
оперативно радних површина: зелених површина амбијента аутобуске станице, чишћење
перона, прилазних путева, стаза, перона и паркинг места од снега, рађене су ситне поправке
кречење, фарбање, поправке на вратима и прозорима и остале ситне интервенције, редовно је
одржавана хигијена на аутобуској станици (тоалета, хола, чекаонице, прилазних стаза и
перона), редовно сервисирање противпожарних апарата.
Ова служба је извршила и занављање хоризонталне и вертикалне сигнализације у
оквиру јавних паркиралишта која су поверена предузећу на управљање.
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2018. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА ЈП "НОВИ АУТОПРЕВОЗ" ВРЊАЧКА БАЊА

Конто
1
614
640
650
669
670

Конто
1
511
512
513
513
515
520
521
529
531
532
533
535
539
54
550
551

Опис
2
ПРИХОДИ
Приходи од продаје производа и услуга
Приходи од субвенција, дотација
Други пословни приходи
Остали финансијски приходи
Остали приходи

Износ
3
62.411
54.929
1.272
1.125
150
4.935

Опис
2
РАСХОДИ
Трошкови материјала
Трошкови материјала и сит.инвентара
Трошкови горива
Трошкови ел.енергије
Трошкови хтз опреме
Трошкови бруто зарада
Трошкови доприноса
Трошкови личних расхода и накнада (превоз, сл.пут)
Трошкови ПТТ услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнине опреме
Трошкови пропаганде
Трошкови ост.услуга
Трошкови амортизације
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације, угост.услуге

Износ
3
60.314
954
507
152
2.787
252
33.958
5.534
982
736
2.273
61
476
497
2.796
5.966
418

у 000 динара
% учешћа у
укупном приходу
4
100
88,01
2,04
1,81
0,24
7,90

% учешћа у
укупном приходу
4
100
1,58
0,84
0,25
4,62
0,42
56,30
9,17
1,63
1,22
3,77
0,10
0,79
0,82
4,63
9,89
0,69

552
553
554
559
56
57

Трошкови осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови судских, админист.такси
Трошкови камата
Остали непоменути трошкови
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
Одложени порески приходи периода
НЕТО ДОБИТАК

28
158
94
788
345
552
2.097
266
2.363

0,05
0,26
0,16
1,31
0,58
0,92

Укупно остварени приходи су већи од укупно остварених расхода за 2.097.195,00
динара и то представља добитак из редовног пословања пре опорезивања.
Како је у пословним књигама ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, обрачуната
амортизација по рачуноводственим прописима у износу од 2.795.664,00 динара, а обрачуната
амортизација по пореским прописима према Обрасцу ОА и ОА-1 износи 2.529.165,00 динара,
разлика од 266.499,00 динара представља одложени порески приход и доводи до увећања
Нето добитка на 2.363.694,00 динара.
БИЛАНС СТАЊА ЈП "НОВИ АУТОПРЕВОЗ" ВРЊАЧКА БАЊА

у 000 динара
Конто
1
21
22
23
20
24
28

30
340
341
42
43
44
45
46
47

Опис
2
СТАЛНА ИМОВИНА
Грађевинско земљиште
Некретнине
Опрема
ОБРТНА ИМОВИНА
Потраживања од купаца
Текући рачуни
Активна временска разграничења
УКУПНО АКТИВА

КАПИТАЛ
Основни капитал
Нераспоређени добитак ранијих година
Нераспоређени добитак текуће године
РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
Краткорочне обавезе
Обавезе према добављачима
Обавезе из пословања
Обавезе за зараде
Обавезе по основу Закона о смањ.зарада
Обавза за ПДВ
УКУПНО ПАСИВА

Износ
3
146.952
72.700
69.114
5.138
17.193
10.729
6.198
266
164.145

150.460
147.077
1.020
2.363
13.685
900
1.024
2.916
3.347
4.833
665
164.145

ЦЕНЕ

На основу члана 22. и члана 69. Закона о јавним предузећима (" Сл.гласник РС", број
15/16) и члана 34. и члана 57. Статута ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Надзорни
одбор ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је донео Одлуку о усвајању измењеног и
допуњеног Ценовника ЈП " Нови Аутопревоз" Врњачка Бања број 264/2018 од 18.01.2018.
године, на који је сагласност дала Скупштина општине Врњачка Бања Решењем број 38-3/18
од 13.02.2018. године и исти се примењује од 01.04.2018. године.
ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈП "НОВИ АУТОПРЕВОЗ" ВРЊАЧКА БАЊА
ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Врста услуге
Паркинг карта за 1 сат паркирања – екстра зона
Паркинг карта за 1 сат паркирања – 1. зона
Паркинг карта за 1 сат паркирања – 2. зона
Паркинг карта за целодневно паркирање – 1. зона
Паркинг карта за целодневно паркирање – 2. зона
Паркинг карта за месечно паркирање 1. и 2. зона
Паркинг карта за резервисано паркинг место на месечном нивоу – 1. Зона
Пaркинг карта за годишње паркирање 1. и 2. зона
Паркинг налог за све зоне

Цена без
пдв-а
37,5
33,33
33,33
129,17
129,17
883,33
7.000,00
8.750,00
833,33

Цена са
пдв-ом
45,00
40,00
40,00
155,00
155,00
1.060,00
8.400,00
10.500,00
1.000,00

ЦЕНОВНИК СТАНИЧНИХ УСЛУГА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
I

ПЕРОНИЗАЦИЈА

Цена без
пдв-а
266,67

Цена са
пдв-ом
320,00

1

Пријем аутобуса у међумесном саобраћају

2

Отпрема аутобуса у међумесном саобраћају

266,67

320,00

3

Пријем и отпрема аутобуса у међумесном саобраћају ( транзит без задржавања )

266,67

320,00

4

Пријем и отпрема аутобуса у међумесном саобраћају ( транзит са задржавањем)

533,33

640,00

5

Пријем и отпрема аутобуса у градском и приградском саобраћају

183,33

220,00

6

Пријем аутобуса у међународном саобраћају са суседним државама

400,00

480,00

7

Отпрема аутобуса у међународном саобраћају са суседним државама

400,00

480,00

400,00

480,00

800,00

960,00

8
9

Пријем и отпрема аутобуса у међународном саобраћају са суседним државама ( транзит без
задржавања )
Пријем и отпрема аутобуса у међународном саобраћају са суседним државама ( транзит са
задржавањем )

10

Пријем аутобуса у међународном саобраћају са европским државама

583,33

700,00

11

Отпрема аутобуса у међународном саобраћају са европским државама
Пријем и отпрема аутобуса у међународном саобраћају са европским државама ( транзит без
задржавања )
Пријем и отпрема аутобуса у међународном саобраћају са европским државама ( транзит са
задржавањем )

583,33

700,00

583,33

700,00

1.166,00

1.400,00

12
13
14

Пријем аутобуса у ванлинијском међумесном саобраћају

500,00

600,00

15

Отпрема аутобуса у ванлинијском међумесном саобраћају

500,00

600,00

16

Пријем аутобуса у ванлинијском међународном саобраћају

1.000,00

1.200,00

17

Отпрема аутобуса у ванлинијском међународном саобраћају

1.000,00

1.200,00

КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИНГА

II

Цена без
пдв-а
37,50

Цена са
пдв-ом
45,00

18

За аутобусе у линијском саобраћају, за сваки започети сат

19

За аутобусе у ванлинијском саобраћају и теретна моторна возила, за сваки започети сат

150,00

180,00

20

За аутобусе у линијском-ванлинијском саобраћају и теретна моторна возила, целодневни
паркинг (24h)

500,00

600,00

21

За аутобусе и теретна моторна возила на месечном нивоу

6.000,00

7.200,00

200,00

240,00

Цена без
пдв-а

Цена са
пдв-ом

22

III

Задржавање аутобуса на долазним перонима дуже од 15 мин., по сату

СТАНИЧНА УСЛУГА ЗА КАРТУ КУПЉЕНУ НА ШАЛТЕРУ

23

У градском и приградском саобраћају

20,83

25,00

24

У међумесном саобраћају

50,00

60,00

25

У међународном саобраћају

100,00

120,00

26

Карта за излазак на перон

50,00

60,00

27

Месечна карта за излазак на перон (ђаци, радници и остали)

220,83

265,00

Цена без
пдв-а

Цена са
пдв-ом

50,00

60,00

Цена без
пдв-а

Цена са
пдв-ом

20,83

25,00

УСЛУГЕ РЕЗЕРВАЦИЈЕ

IV
28

Резервација места у аутобусу

УСЛУГЕ ТОАЛЕТА

V
29

Коришћење тоалета

ПРОВИЗИЈА ОД ПРОДАТИХ КАРАТА

VI

Проценат
провизије

30

Компјутерски систем продаје

9%

31

Ручни систем продаје

10%

УСЛУГЕ ГАРДЕРОБЕ

VII
32

VIII
33

За путнички пртљаг по дану

УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА ПОТВРДА
Издавање потврде о цени коштања карте

Цена без
пдв-а

Цена са
пдв-ом

100,00

120,00

Цена без
пдв-а
166,66

Цена са
пдв-ом
200,00

IX

ЗАКУП РЕКЛАМНОГ ПРОСТОРА

Цена без
пдв-а

Цена са
пдв-ом

34

Закуп рекламног простора по квадратном метру на месечном нивоу

1.000,00

1.200,00

Цена без
пдв-а
83,33
41,67
50,00
0,00

Цена са
пдв-ом
100,00
50,00
60,00
0,00

ЦЕНОВНИК КАРАТА ЗА ТУРИСТИЧКИ (МИНИ) ВОЗИЋ
Р.бр.
1
2
3
4

Врста услуге
Карта у једном правцу (аутобуска станица-Снежник)
Дечија карта
Групна карта, преко 20 особа (екскурзије и сл; по особи)
Лица са посебним потребама

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Р.бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Услуге вертикалне сигнализације
Намештање изваљеног стуба саобраћајног знака.
Цена обухвата:превоз радника од пункта до места рада, откоп земље око стуба, обрада
постојеће стопе, намештање стуба у нормалан положај, затрпавање и набијање земље
око стуба и распланирање вишка земље.
Исправљање искривљеног стуба саобраћајног знака.
Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада,постављање стуба у нормалан
положај и учвршћивање стуба набијањем земље око истог.
Исправљање искривљеног саобраћајног знака.
Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада и исправљањеискривљеног
саобраћајног знака.
Причвршћивање олабављеног знака за стуб
Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада и причвршћивање знака за
стуб утезањем шелни.
Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама.
Цена обухвата превоз радника од пункта до места рада, демонтажу знака са утоваром
у возило и истоваром на депонију.
Постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом од МБ-15.
Цена обухвата: набавку материјала за израду стопе, превоз стуба и радника од пункта
до места рада,ископ рупе за стопу,постављање стуба са израдом стопе од бетона МБ15, затрпавање остатка рупе са набијањем и планирање остатка материјала на банкини
или одбацивање низ косину насипа.
Вађење стуба саобраћајног знака са бетонском стопом.
Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада,вађење стуба из земље,
разбијање бетонске стопе са стуба, утовар стуба у возило и истовар на депонију.
Монтирање саобраћајног знака
Цена обухвата:превоз знака и радника од пункта до места рада, постављање и
причвршћивање знака на стуб утезањем шелни и засецањем матица.
Фарбање челичног стуба заштитном фарбом тамно сиве боје.
Цена обухвата:набавку фарбе и разређивача, превоз материјала и радника од пункта
до места рада, чишћење и фарбање стуба.
Чишћење саобраћајног знака
Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, набавку течности за
чишћење саобраћајног знака и уклањање налепница и/или графита са саобраћајног
знака.
Набавка топлоцинкованог стуба саобраћајног знака Ø 60 мм, дебљине зида 2,5
мм.
Цена обухвата: набавку, транспорт стуба од произвођача до пункта и постављање
заштитног пластичног чепа.
Набавка саобраћајног знака Ø 600 мм , класа фолије II, алуминијумске подлоге,
повијених рубова.
Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње.
Набавка саобраћајног знака 600x600 мм, класа фолије II, алуминијумске подлоге,
повијених рубова.
Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње.
Набавка саобраћајног знака 600x900, класа фолије II, алуминијумске подлоге,
повијених рубова.
Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње.
Набавка саобраћајног знака Ø 400, класа фолије I, алуминијумске подлоге,
повијених рубова.
Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње.
Набавка саобраћајног знака 400x400 , класа фолије I, алуминијумске подлоге,
повијених рубова.
Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње.

Јединица
мере

Цена без Цена са
пдв-а
пдв-ом

ком.

800,00

960,00

ком.

300,00

360,00

ком.

250,00

300,00

ком.

150,00

180,00

ком.

200,00

240,00

ком.

1.400,00

1.680,00

ком.

300,00

360,00

ком.

400,00

480,00

ком.

300,00

360,00

ком.

100,00

120,00

м1

800,00

960,00

ком.

5.000,00

6.000,00

ком.

4.800,00

5.760,00

ком.

5.800,00

6.960,00

ком.

2.000,00

2.400,00

ком.

2.000,00

2.400,00

17

Набавка допунске табле 400x200 , класа фолије I, алуминијумске подлоге,
повијених рубова.

ком.

1.200,00

1.440,00

ком.

2.700,00

3.240,00

ком.

1.200,00

1.440,00

ком.

4.700,00

5.640,00

ком.

900,00

1.080,00

Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње.
18

19
20

Набавка допунске табле 600x200 , класа фолије II, алуминијумске подлоге,
повијених рубова.
Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње.
Набавка бетонске кугле ø300 мм.
Цена обухвата: набавку и транспорт бетонске кугле до места уградње.
Набавка челичног стуба ø100 мм, висине 500мм.
Цена обухвата: набавку и транспорт челичног стубаса анкер плочом до места уградње.
Уградња бетонске кугле или челичног стуба.

21

Цена обухвата: набавку материјала за израду стопе, превоз радника од пункта до
места рада,ископ рупе за стопу,постављање стуба са израдом стопе од бетона МБ-15 и
одвожењем остатка материјала.

Р.бр.

Услуге хоризонталне сигнализације

Јединица
мере

Цена без Цена са
пдв-а
пдв-ом

1

Обележавање средишних и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу
где су потпуно избрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и
тачкање пре обележавања.
Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје, разређивача и перли, машине
за обележавање и радника од пункта до места обележавања, припрему боје,
премеравање, тачкање и обележавање линије.

м1

35,00

42,00

2

Обнављање средишних и ивичних линија на старом коловозу где се назиру
постојеће линије.
Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје, разређивача и перли, машине
за обележавање и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и
обележавање линије.

м1

30,00

36,00

м2

300,00

360,00

ком.

300,00

360,00

ком.

1.000,00

1.200,00

Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу.
3

Цена обухвата: набавку боје и разређивача,превоз боје и разређивача , перли,шаблона
и радника од пункта до места обележавања,припрему боје и обележавање линија и
ознака уз употребу мобилног компресора.
Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом.

4

5

Цена обухвата: набавку боје и разређивача,превоз боје и разређивача , перли,шаблона
и радника од пункта до места обележавања,припрему боје и обележавање паркинг
места уз употребу мобилног компресора.
Обележавање натписа на коловозу белом или жутом бојом, х=1,6м.
Цена обухвата: набавку боје и разређивача ,превоз боје и разређивача , перли,шаблона
и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и обележавање натписа уз
употребу мобилног компресора.

ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је у 2018. години зараде радника исплаћивало из сопствених средстава, чија
реализација бруто 2 зарада износи 35.257.688,00 динара. У 2018. години исплаћен је и
заостали део зарада из 2017. године за месеце децембар и новембар. Накнаде члановима
надзорног одбора су планиране и исплаћене у складу са Одлуком о изменама Одлуке о
накнадама за рад у Надзорном одбору јавних предузећа којима је оснивач Општина Врњачка
Бања бр.400-2245/15 од 17-11.2015. године.

ЗАКЉУЧАК

План пословања у периоду 01.01.- 31.12.2018. године у највећем делу реализован је у
складу са планираним вредностима Програмом пословања за 2018. годину. Остварено је
повећање прихода у свим службама предузећа. Сразмерно расту остварених прихода
остварени су и трошкови. Веома је важно напоменути да је у 2018. години остварена
значајна разлика прихода над расходима, па је предузеће позитивно пословало и oстварило
добит. Раст прихода омогућио је исплату обавеза према добављачима и превозницима за
извршене услуге, како текућих тако и пренетих обавеза из ранијих периода.
У летњим месецима остварено је значајно увећање прихода у свим службама
захваљујући великој туристичкој посећености, повољним временским условима и сезонском
карактеру појединих делатности: туристички возић и услуге хоризонталне и вертикалне
сигнализације.
ЈП ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања није преузело обавезе изнад висине планираних
средстава за те намене Програмом пословања за 2018. годину.
У 2018. години ЈП ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања ставило је акценат на квалитет
пружених услуга у свим службама, а посебно у Служби за управљање аутобуском станицом,
остваривањем низа активности на обезбеђивању услова за добијање више категоризације чија
се реализација очекује у 2019. години, а све у складу са Лиценцом бр. 1. за пружање
станичних услуга добијеном почетком 2018. године од стране ресорног министарства.
Добијање ове Лиценце представља огроман успех, како за нас као предузеће које управља
аутобуском станицом, тако и за Општину Врњачка Бања, јер смо прва станица у Србији која
је успела да испуни све потребне критеријуме, који нису били нимало једноставни.
Током 2018. године планирано је осавремењавање пословања предузећа (извршена је
набавка програма за рачуноводство и финансије чија је примена отпочела од 01.01.2019.
године), набавка опреме, адаптација пословног простора (припремљена пројектно-техничка
документација и дозвола за извођење радова), као и набавка основног средства (аутобуса) за
обављање основне делатности и покретање локалног превоза на релацији Врњачка БањаТрстеник-Краљево (када се обезбеде средства за куповину истог, као и редови вожње за
обављање превоза).
Као друштвено одговорно предузеће, а у циљу давања доприноса у борби за повећање
наталитета, Надзорни одбор ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је у 2018. години, на
предлог директора предузећа, донео Одлуку о додељивању солидарне помоћи запосленима за
рођење детета, по којој је исплаћена новчана помоћ за два новорођена детета. Реализована је
иницијатива за доделу бесплатних паркинг карата за труднице и породиље, на три означена
паркинг места испред Дома здравља у Врњачкој Бањи.

Датум 10.06.2019. године.
Директор
ЈП"Нови Аутопревоз"
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