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I. ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
 

Јавно предузеће „Стандард“ Бачка Паланка је настало реорганизацијом ЈП ,,Дирекција за 
изградњу општине Бачка Паланка'', децембра месеца 2016. године, као резултат измене Закона о 
буџетском систему. На 35. седници Скупштине општине Бачка Паланка одржаној 30.11.2016. године 
донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈП „Дирекција за 
изградњу општине Бачка Паланка“, којом је предузећу промењен назив. ЈП Стандард од тада послује 
по тржишним принципима, више није ни индиректни ни директни корисник општинског буџета.  

Јавном предузећу ,,Стандард'' су у складу са Одлуком о оснивању и Статутом, поверени 
послови: 

• израде планске, техничке и пројектне документације,  

• послови управљања путевима на територији општине Бачка Паланка, 

•  управљање  саобраћајном сигнализацијом ( хоризонталном, вертикалном и 
светлосном сигнализацијом-семафорима), 

• Управљање пословним простором и гаражама, власништво локалне самоуправе, 

• Управљање дечијим и малим спортским игралиштима, 

• Урбаним мобилијаром,  

• Јавном расветом ( управљање и одржавање јавне расвете) 

• Надзор над извођењем грађевинских радова, 
  

За нормално функционисање и испуњавање поверених послова Програмом потребни су 

добри познаваоци, обучени кадрови, са потребним квалификацијама,и лиценцама који би делатности 

извршавали у складу са  законима. 

У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

предузећу су поред директора, помоћника директора и руководица служби образоване следеће 

организационе јединице: 

 

I - Служба за урбанизам,  инвестиције,  техничке послове и саобраћај коју чине 

• Одељење за урбанизам и грађевинско земљиште 

• Одељење за инвестиције,  пројектовање и надзор 

• Одељење саобраћаја 

 

II - Служба правних,  општих  и финансијских послова коју чине 

• Одељење за правне послове, 

• Одељење финансија 

• Одељење општих послова 

 

 



Људски ресурси 

У 2017. години број запослених је 17 на неодређено време, од којих једном запосленом мирује 

радни однос због именовања на јавну функцију, једна запослена је на породиљском одсуству,  и 2 

радника запослена на одређено време. Практично радило је 15 + 2 запослених радника. 

Квалификациона структура запослених:   

• 16 са високом стручном спремом, 

• 1 са вишом стручном спремом  

• 2 са средњом стручном спремом, 

 

Пре реорганизације у ЈП ,,Дирекција за изградњу'' број систематизованих радних места је био 36 

радника, што је и тада било мање него у другим јавним предузећима, које су се бавиле истим 

делатностима у општинама сличне величине као Бачка Паланка.  

Данас је број запослених у ЈП Стандард, у односу на обим и врсту послова које обављамо, 

вишетруко мањи него у било ком предузећу које обавља сличне делатности.  

Након смањења броја запослених у поступку реорганизације, број запослених је мањи од 

минималног броја за нормално функционисање предузећа. 

 Због забране запошљавања, по закону из 2013.г. не можемо да обезбедимо довољно стучних 

кадрова  на  најосетљивијим радним местима која су кључна за обављање основних делатности.  

Запослени испуњавају правилником прописане услове за своја радна места (положен 
државни испит, потребне лиценце, године стажа...). 

Извршавање послова у 2017 години рађено је на основу усвојеног Програма ЈП "Стандард", 
као и на основу појединачних захтева Председника општине, и Општинске управе (Начелника 
општинске управе, Одељења за урбанизам и грађевинарство, Одељења за привреду), као и 
појединачних захтева трећих лица. 

 



 

II. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБИ 

 

1. ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 

 
 
1.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ  
 

Одељење за урбанизам и грађевинско земљиште састоји се од 4 дипломирана инжењера 
архитектуре.  
 
A. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1. План генералне регулације Бачке Паланке., Израђен материјал за рани јавни увид. Израђен  
Нацрта Плана. У току је поступање по примедбама Комисије за планове. 

2. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Гајдобра. Усвојен и објављен у 
Службеном листу. 

3. План генералне регулације насеља Деспотово, Израђен материјал за Рани јавни увид 

4. План генералне регулације насеља Силбаш, Усвојен и објављен у Службеном листу. 

5. План генералне регулације насеља Карађорђево, У току израда Нацрта Плана 

6. Уговорена израда стратешке процене утицаја плана на животну средину, са Заводом за 
урбанизам Војводине. 

 
B. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1. План детаљне регулације ромског насеља „Черга“ и улице Кордунашка,  у Бачкој 
Паланци. Усвојен и објављен у Службеном листу. 

2. План детаљне регулације блокова 24 и 29 у Бачкој Паланци. Урађен Нацрт плана. 
Израђен Предлог плана, за СО Бачке Паланке 

3. План Детаљне регулације радне зоне "Рит" у Челареву. Усвојен и објављен у 
Службеном листу. Израђена Стратешка процена утицаја плана на животну средину. 

4. Измене и допуне ПДР-а Обровачки пут (блок 39 и делови блокова 30, 29, 38 и 44) у 
Бачкој Паланци, Израђен Нацрт плана, у току израда Предлога  плана. 

5. План Детаљне регулације Туристичко рекреативне зоне у Новој Гајдобри. Урађен 
материјал за Рани јавни увид,  у току је израда Нацрта Плана. 

 
C. УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Поред послова на изради урбанистичких планова одељење је ангажовано и на извршавању 
других послова по налогу Општинске управе. Тако је израђено :  



1. 3  правила грађења за изградњу објеката и летњих башти 
2. 6 обрачуна накнаде или доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
3. 9 пројекта парцелације и препарцелације. 
4. 4 Урбанистичка пројекта (Фискултурна сала у Деспотову, Објекат за смештај расељених лица, 

Стамбено пословна зграда–Ћосић, Изградња бунара у Пивницама) 
5. Елаборат о постављању мањих монтажних објеката у насељу Челарево (Сл. лист општине 

Бачка Паланка 1/17) 
6. Елаборат о постављању мањих монтажних објеката у насељу Силбаш  (Достављен МЗ Силбаш 

на давање  мишљења) 
 
D. ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Поред наведеног, извршени су и следећи послови по налогу Председника општине Бачка 
1. Пројекат текућег одржавања дела зграде  Геронтолошког центра, у Бачкој Паланци  

2. Пројекат инвестиционог одржавања дела зграде  Геронтолошког центра, у Бачкој Паланци, 

3. ИДР  и ПГД реконструкције Дома здравља  у Бачкој Паланци 

4. ИДР за станове за расељена лица 

5. ПГД за социјално становање у насељу Черга 

6. Техничка документација за основне школе у Обровцу, Силбашу, Парагама и Деспотову 

7. Пројекат реконструкције крова ОШ „Вук Караџић“ и Надзор над извођењем радова 

8. Пројекат затеченог стања хале – магацина у Парагама. 

9. Идејно решење  реконструкције зграде биоскопа у Бачкој Паланци 

10. ИДР за реконструкцију објекта вртића у Силбашу 

Започети, незавршени послови у 2017.год. по налогу Председника општине : 
1. Пројекат адаптације и санације предшколске установе „Снежана“ у Челареву, у току. 

Чека се детаљније прецизиран пројектни задатак, од стране школе 
2. Пројекат стамбених јединица социјалног становања у ромском насељу у „Черги“, чека се 

спровођење парцелације,у РГЗ-у. 

3. Пројекат озакоњења постојећих стамбених јединица социјалног становања у ромском насељу 

у „Черги“, чека се спровођење парцелације,РГЗ. 

4. Пројекат фонтане у Парагама,  

5. Пројекат адаптације ДВД у Деспотову, претходно  се  мора решити питање власништва и 

извршити парцелација и препарцелација 

6. Пројекат адаптације ДВД у Силбашу, чека се решавање имовинско-правних односа 

7. Пројекат ПГД реконструкције објекта вртића у Силбашу, током израде пројекта утврђено је да 

објекат у таквом грађевинском стању да није рентабилно радити реконструкцију, већ да треба 

изградити нови објекат. 

 
 
E. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 
 
 

Извршени су послови геодетског снимања терена и припреме геодетских подлога за потребе 
одељења за урбанизам за пројектовање и извођење инфраструктурних објеката, као и израда 



ситуационих планова за израду пројеката инфраструктуре. ЈП „Стандард“ је за потребе општине 
Бачка Паланка наручио израду и обезбедила надзор над извођењем одређених геодетских радова: 
1. Блок „Черга“, К.О. Бачка Паланка-град, 

1. Предаја потврђеног ППП, ПГО и Решења о прихватању од стране ОУ општине Бачка 
Паланка 

1. Спајање парцела 
2. улица Југ Богдана“ К.О. Бачка Паланка-град, 

1. Предаја ПГО, ППП и Решења о прихватању од стране ОУ општине Бачка Паланка у 
РГЗ-СКН за раздужење Вашег ПГО -а. 

3. улица Југ Богдана“ К.О. Бачка Паланка-град, 
1. Извршити Деобу парцела, а при подношењу Захтева позвати се на деловодни број 

РГЗ- СКН којим је затворен предмет ПГО-а и ППП  
4. Исправка регулационе линије у улици Југословенске армије К.О. Бачка Паланка-град, 

1. Израда КТП дела улице Југословенске армије од улице Шафариковe до улице 
Светозара Милетића за потребе израде Пројеката парцелације и препарцелације 

5. ПДР „Туристичко рекреативна зона у Новој Гајдобри“ 
1. Израда КТП-а за парцеле из обухвата Плана детаљне регулације, површина око 4 ха.  

6. Културни центар у Бачкој Паланци, 
1. Рушење објеката на земљишту на катастарској парцели број 3174 у К.О. Бачка 

Паланка- град, 
2. Промена културе на земљишту на катастарској парцели број 3174 у К.О. Бачка 

Паланка – град. 
7. Вртић у Силбашу-Дом културе у Силбашу (ЛВ) 

1. Израда КТП на парцели број 555 К.О. Силбаш по налогу Председника I-016-3/2015-121 
8. Блок Партизан, Налог за израду КТП-а парцеле 3075/1 К.О. Бачка Паланка-град 

1. Израда КТП парцеле 3075/1 ко Бачка Паланка, а за потребе израде Пројеката 

парцелације и препарцелације парцеле 3075/1 КО Бачка Паланка, 

9. Парцеле 23020/2, 23021, 23022, К.О. Бачка Паланка-град, 
1. Израда КТП парцеле 23020/2, 23021, 23022, KO Бачка Паланка, а за потребе израде 

Пројеката парцелације и препарцелације парцеле 3075/1 КО Бачка Паланка, 

10. ПГО парцела у блоку 24, К.О. Бачка Паланка-град, 
11. Деоба парцела у блоку 24, К.О. Бачка Паланка-град, 
12. Спајање парцела 11 и 12 у улици Мајевичка, К.О. Бачка Паланка-град, 
13. Вртић у Силбашу, налог за израду КТП-а парцеле 560 К.О. Силбаш 
14. Извештај о Геомеханичком и конструктивне анализе испитивању слегања тла, Извештај о 

Геомеханичком и конструктивне анализе испитивању слегања тла, квалитета и 
збијености подлоге на комплексу базена са предлогом мера 

15. Деоба парцелe 7303, К.О. Бачка Паланка-град, улица Југословенске армије између 
Шафарикове и Милетићеве 

16. Снимање стопа за рефлекторе на стадиону Славко  Малетин Вава 
 
Елаборат деобе парцела у блоку Дом здравља је израђен 2014, али је измена елабората 

деобе и ПГО морала да се спроведеу 2017.г. због до сада нерешиних имовинских односа.  
 
F. САГЛАСНОСТИ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА  
 



Општинска управа општине Бачка Паланка, Одељење за урбанизам и грађевинарство је 
током 2017 године ЈП “Стандард“,   поднела 22 захтева за давање Сагласности  управљача јавним 
добром за озакоњење бесправно саграђених објеката на грађевинском земљишту. 

Ови захтеви нису решавани због неусклађености законских прописа који регулишу ову област, 
као и општинске одлуке којом би се ово питање регулисало. 

ЈП Стандарду је поверено управљање путевима, али не и земљишним појасом од пута до 
регулационе линије. У грађевинском реону, надлежност за земљишни појас од пута до регулационе 
линије, општинским Одлукама поверена на управљање другим имаоцима јавних овлашћења: 
Општинска управа издаје дозволе за заузимање јавне површине (мањи монтажни објекти, летње 
баште, грађевински материјал и др.), а одржавање тротоара поверено је ЈКП “Комуналпројект“.  

Са друге стране оправдано се поставља питање : ,,по ком основу се може дати сагласност на 
измену регулационе линије ако то није предвиђено планском документацијом'' ? 
 
1.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И НАДЗОР   
 
A. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ НИСКОГРАДЊЕ 
 

1. ИДР, ПГД за партерно уређење дела Улице југословенске армије (од Улице Жарка 
Зрењанина до Улице Шафарикова) у Бачкој Паланци - ЗАВРШЕНО;  
Добијена Грађевинска дозвола број: IV-05-351-1167/2017 од дана: 30.10.2017.Пре почетка 
извођења радова потребно је урадити ПЗИ (Пројекат за извођење); 
ИДР, ПГД за партерно уређење центра и дела површине јавне намене испред гробља у 
насељу Параге - ЗАВРШЕНО; Поднет је захтев за грађевинску дозволу. Пре почетка 
извођења радова потребно је урадити ПЗИ (Пројекат за извођење); 

2. ИДР, ПГД за изградњу аутобуских стајалишта на општинском путу Бачка Паланка - 
Обровац наспрам насеља Мајур и Телеп - ЗАВРШЕНО; Поднет је захтев за грађевинску 
дозволу. Пре почетка извођења радова потребно је урадити ПЗИ (Пројекат за извођење); 

3. ИДР, ПГД за реконструкцију дела Улице Југ Богдана (од Улице нова 1 до Улице Бранка 
Бајића), изградња Улице нова 2 и прикључака интерне саобраћајне површине станице за 
снабдевање горивом на општинске путеве у Бачкој Паланци – УРАЂЕНО. 
  ПРЕДУСЛОВ ЗА ЗАВРШЕТАК ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЕ СПРОВОЂЕЊЕ 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ У КАТАСТРУ НЕПОКРЕТНОСТИ И ДОБИЈАЊЕ 
НОВОГ КТП-а. Пре почетка извођења радова потребно је урадити ПЗИ (Пројекат за 
извођење); 

4. ИДР, ПГД за изградњу саобраћајница и јавног осветљења у улицама Нова 6 (деоница од 
Улице Бранка Радичевића до Улице нова 7) и Нова 7 у ромском насељу "Черга" у Бачкој 
Паланци у оквиру пројекта обезбеђивања трајних стамбених решења и побољшања 
инфраструктуре у ромским насељима - ПРЕДУСЛОВ ЗА ЗАВРШЕТАК ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЕ СПРОВОЂЕЊЕ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ У 
КАТАСТРУ НЕПОКРЕТНОСТИ И ДОБИЈАЊЕ НОВОГ КТП-а; Пре почетка извођења 
радова потребно је урадити ПЗИ (Пројекат за извођење); 

5. ИДП за санацију отворених спортских терена за кошарку и рукомет у Парагама -
ДОБИЈЕНО РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА број: IV-05-351-1425/2016 од 
дана: 31.10.2017. Пре почетка извођења радова потребно је урадити ПЗИ (Пројекат за 
извођење); 

6. ИДР за партерно уређење дела Улице Шафарикова (од Улице Иве Лоле Рибара до Улице 
дунавска обала) у Бачкој Паланци - ЗАВРШЕНО; ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: IV-05-353-



130/2017 од дана: 15.01.2018.; ПГД 2/2 Пројекат саобраћајница - ЗАВРШЕН;  Пре почетка 
извођења радова потребно је урадити ПЗИ (Пројекат за извођење); 

7. ИДР, ПГД за изградњу интерних саобраћајних површина, атмосферске канализације и 
спољног осветљења у оквиру комплекса фискултурне сале и изградњу прикључка 
комплекса фискултурне сале на општински пут у Деспотову - ЗАВРШЕНО; 
ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА: IV-05-351-11/2018 од дана: 11.01.2018. почетка извођења 
радова потребно је урадити ПЗИ (Пројекат за извођење); 

 
B. КООРДИНАЦИЈА СА ИЗВОЂАЧИМА И СТРУЧНИ НАДЗОР НА ОБЈЕКТИМА 

НИСКОГРАДЊЕ НА СВИМ ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПУТЕВА И 
ТРОТОАРА ПРЕМА СПРОВЕДЕНОЈ НАБАВЦИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

 
Стање путне мреже и свих њених елемената, праћено је обиласком путева од стране стручне 

службе ЈП Стандарда, на основу запажања извођача радова, као и инспекцијских служби општине 
Бачка Паланка и припадника Министарства унутрашњих послова.  

У склопу извршења послова по повереним пословима вршена је и припрема предлога 
програма послова ,  усаглашавање са општинском управом и ивођачем, издавање радних налога 
извођачу, надзор над извођењем радова, контрола премера обрачунатих радова. 

У склопу послова појачаног одржавања путева и путних објеката  извршени су радови на 
путевима по насељеним местима и отвореним деоницама општинских путева у надлежности Општине 
Бачка Паланка а који се налазе на територији Општине Бачка Паланка: 

1. Челарево 

1.1. Скидање нагоја на банкинама, ископ отворених упојних канала у улици Словачкој од 
Војвођанске до Босанске са обе стране, и целој улици Милана Ћупа.  

2. Локални пут 

2.1. Пресвлачење „S“ кривине код боктернице у дужини од цца 200 м, око 1000 m2 квадрата 
слојем АБ11 дебљине 5 цм.  

3. Параге 

3.1. Санирање коловоза и тротоара у улици Светозара Марковића од улице Лесине у дужини 
од 150 m. Оквирна дужина 150 м.  

3.2. Реконструкција пута између улица Петра Драпшина и Светозара Марковића у дужини од 
цца 160 м ширине 3,0 м.  

3.3. Санирање паркинга у улици Маршала Тита испред кућног броја  52. Максимално 6 паркинг 
места димензија 6х5х2,5 м.  

3.4. Санирање атмосферске канализације у улици Маршала Тита од улице Камењарове до 
улице Светозара Марковића у Парагама, у дужини од цца 260 м. Атмосферску воду 
усмеравати системом отворених канала у постојеће рецепијенте.  

4. Обровац 

4.1. Санирање коловоза улице Хајдук Вељка у Обровцу од улице Милоша Обилића  до улице  
Маршала Тита у дужини од цца. 320 м.  ширине 5,5 м. пресвлачењем слојем АБ11 
дебљине 6 цм.  

4.2. Санација тротоара у улици Железничка од улице Маршала Тита до улице Младена 
Стојановића са северне стране у дужини од 170 м, са уређењем приступних тротоара на 
раскрсницама  

5. Товаришево 



5.1. Санирање платоа и приступне саобраћајнице унутар круга дома здравља, и поправка 
тампонског слоја.  

5.2. Санација тротоара и дела коловоза пута у улици Сутјеска у дужини од цца 340 м са 
западне стране од задње куће до раскрснице са улицом Вардарском са уређењем 
приступних тротоара на раскрсницама  

5.3. Санација дела оштећеног коловза у улици Лењиновој у дужини од око 250,0 м. 

6. Бачка Паланка 

6.1. Санирање коловоза у улици Змај Јовиној од улице Иве Лоле Рибара до улице Вукице 
Митровић у Бачкој Паланци, у дужини од цца 100 м. 

6.2. Санирање коловоза у улици Змај Јовиној од улице Бранка Радичевића до раскрснице и 
скретања за ромско насеље и постојећи асфалтни пут према ромском насељу. 

6.3. Реконструкција коловоза (дела коловоза), паркинга и атмосферске канализације у делу 
улице Југ Богдана од улице Бранка Бајића до улице Фрушкофорска 

6.4. Санирање коловоза улице Партизанске од улице Марка Орешковића до улиџе Вука 
Караџића у дужини од цца. 800 м  ширине 5,5 м. пресвлачењем слојем АБ11 дебљине 6  

6.5. Санација тротоара у улици Шумској од улице Бранка Радичевића до улице Цара Лазара у 
Бачкој Паланци са источне стране. Оквирна дужина тротоара је 450 м ширине 2,0 м. 

6.6. Санација тротоара и приступних стаза у улици Змај Јовиној од улице Иве Лоле Рибара 
према улици Краља Петра у дужини од око 700 м. Комплетно решење усклађено са 
постојећом атмосферском канализацијом и постојећим колско пешачким улазима у 
објекте. 

6.7. На раскрсници улице Цара Лазара – Жарка Зрењанина (код Суботарске цркве) санација 
дела тротоара. Решен дугогодишњи проблем задржавања атмосферских вода на 
тротоару, од раскрснице до новоизграђене зграде. Изграђена атмосферска канализација и 
подигнут ниво тротоара. 

6.8. Санирање трасе пута на деоници улица струганим асфалтом: 

1. продужетак улице Југословенске армије  

2. улаз у блок из улице Пролетреске  

3. продужетак улице Мајевичке 

7. Нова Гајдобра 

7.1. Санирање саобраћајно манипулативне површине у улици Школској у Новој Гајдобри, 
димензија 10х20 м. Терен пресвучен са АБ 11, и извршено насипање тампона. 

7.2. Санација тротоара у улици Железничка у дужини од цца 160 м са источне стране од 
раскрснице са улицом Пролетерском према улици Маршала Тита са уређењем 
приступних тротоара на раскрсницама  

 
C. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЕЕ ОБЈЕКТЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНОГ 

ОСВЕТЉЕЊА 
1. ИДР и ПГД за изградњу ЈО за комплекс фискултурне сале у Деспотову 
2. ИДР за изградњу ЈО за аутобуско стајалиште наспрам насеља Мајур, 
3. ИДР за изградњу ЈО за аутобуско стајалиште наспрам насеља Телеп, 
4. ИДР, ИДП и ПГД за изградњу ЈО у ул. Ђорђа Зличића у Бачкој Паланци 
5. ИДР социјални станови Черга, 
6. ИДР реконструкције зграде вртића у Силбашу, 



7. ИДП санација ЈО (ЛЕД расвета) у 37 улица у Бачкој Паланци.  
 

D.  СТРУЧНИ НАДЗОР НА ИЗГРАДЊИ ЕЕ ОБЈЕКАТА И ЈАВНОЈ РАСВЕТИ  
 

• Пословни објекат П+1 у оквиру постојећег комплекса "Ковис БП", 

• Изградња бунарске кућице бунара Б-4, потисни цевовод од бунара Б-4 до постојеће 
водоводне мреже и комунално опремање и увезивање у рад бунара Б-4 за снабдевање водом 
насеља Обровац, 

• Реконструкција ЈО у ул. Његошева и Крајишких бригада, 

• Реконструкција ЈО у ул. Ужичка, Вуковарска и Савска, 

• Реконструкција ЈО у ул. Петровачка, Бранка Ћопића, Параћинска, дела Кумановксе и 
Банатска 2, 

• Изградња ЈО у ул. Алексе Шантића у Бачкој Паланци, 

• Реконструкција и санација Културног центра са изградњом атмосферске канализације у Бачкој 
Паланци IA фаза - у току. 
 
 

E. СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗГРАДЊОМ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА 
 

1. Реконструкција дела постојеће водоводне мреже у улици Цара Лазара у Бачкој Паланци од 
улице Светозара Марковића према истоку 

2. Реконструкција деонице водоводне мреже у улици Челаревска у Бачкој Паланци 
3. Извођење радова на бунарској кућици б-4, потисни цевовод од бунара б-4 до постојеће 

водоводне мреже и комунално опремање и увезивање у рад бунара б-4 за снабдевање водом 
насеље обровац 

4. Реконструкција деонице водоводне мреже у улици Светозара Милетића у Бачкој Паланци  
5. Партерно уређење прихватилишта за псе, кат. Парцела 73/2 к.о. Нова Гајдобра 
6. Извођење хидрограђевинских радова на реконструкцији и санацији културног центра са 

изградњом атмосферске канализације - прва а фаза на кат.парц.број 3174 ко Бачкој Паланка -
град 

7. Извођење хидрограђевинских радова на реконструкцији и санацији културног центра са 
изградњом атмосферске канализације - друга фаза 

8. Извођење радова над увођењем водовода и канализације у просторије основне школе "жарко 
зрењанин" у Обровцу 

9. Извођење хидрограђевинских радова у оквиру изградње деонице канализационе мреже на 
потезу багремара у улици Шафарикова у укупној дужини од 302 m  на кат.парц.бр.21076/1 и 
23474/5 ко Бачка Паланка-град 
 

F. ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 
 

1. Вршење техничке контроле ПГД – доградња канализационе мреже на потезу Багремара – ул. 
Шафарикова у Бачкој Паланци на к.п. 21077/3, 21076/1, 23474/5 и 21077/4 к.о. Бачка Паланка 
 

G. ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА 
 

1. деоница канализационе мреже, у укупној дужини од 330,0  м, у улица Шафариковој у Бачкој 



Паланци 
2. водоводна мрежа у улици Војводе Живојина Мишића у Бачкој Паланци – источно од улице 

Светозара Марковића (северна страна од Ч-304 до Ч-302, јужна страна од Ч-303 до Ч-301) 
3. технички преглед хале у Пивницама 

  
H.  АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ПОСТУПАК ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ (ЦЕОП) 
 

ЈП Стандард је у циљу ефикасности и смањења времена чекања на процедуралне активности, 
захтевао и добио овлашћење од општинске управе, да за пројекте који се раде по њиховом налогу 
, самостално обавља активности везане за поступак ЦЕОП-а. Овај поступак одузима време 
задуженом лицу – пројектанту, али смо и то прихватили у циљу бржег спровођења поступка. 
 Спроведено је укупно 20 процедура везаних за поступак који се води пред ЦЕОП-ом 

 
 
1.3. ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА САОБРАЋАЈ 

 

A. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА 
 

На основу Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Србије" број 101/05), 
Одлуке о путевима општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број 3/2003) 
послове управљања, одржавања, заштите и  финансирања локалних и некатегорисаних путева и 
улица у насељима Општине Бачка Паланка поверени су Јавном предузећу "Стандард“ 

 

рб Назив  
Дужина 

(м') 

1 Ваннасељске деонице  16,260.0 

2 Бачка Паланка 83,799.0 

3 Обровац  13,525.0 

4 Товаришево 14,399.0 

5 Младеново 15,278.0 

6 Карађорђево, Мајур и Телеп 12,870.2 

7 Нештин 4,579.0 

8 Визић 1,960.0 

9 Челарево 17,468.0 

10 Нова Гајдобра 4,544.0 

11 Гајдобра 11,900.0 

12 Силбаш  13,828.0 

13 Параге 8,585.0 

14 Деспотово 11,397.0 

15 Пивнице 23,550.0 

    253,942.2 

  

Одржавање путева и капитална улагања у путну привреду вршила су се у складу са Програмом и 
Одлуком о буџету општине Бачка Паланка. 



У  складу са повереним пословима, јавним овлашћењима на пословима редовног одржавања  
путева  и Уговором о вршењу административних послова са Општином Бачка Паланка обављани су  
следећи послови : 

 

✓ Обилазак путева и утврђивање стања путева као и спровођење активности на утврђивању 
заузећа јавног пута, бесправног извођења радова на јавном путу и у заштитном појасу пута у 
складу са добијеним јавним овлашћењима на основу Закона о јавним путевима 

✓ Послови реализације Уговора о јавној набавци редовно одржавање путева и путних објеката на 
територији општине Бачка Паланка. 

✓ Обрада података са терена, прављење предмера и издавање налога извођачу у складу са 
добијеним овлашћењима 

✓ Координација са надлежним службама и са извођачем радова на пословима одржавања путева 

✓ Организовање стручног надзора и координација над извођењем радова на одржавању путева 

✓ Координација и спровођење плана и програма са општинским саветом за безбедност саобраћаја 
у домену путева и путних објеката. 

✓ Поступање по Решењима и  службеним белешкама припадника МУП-а  на отклањању 
недостатака на путевима и путним објектима.  

✓ Поступање по Решењима општинског саобраћајног инспектора на отклањању оштећења на 
коловозу и путевима и путним објектима.. 

✓ Израда годишњих планова одржавања путева и путних објеката у надлежности локалне 
самоуправе. 

✓ Увођење одабраног извођача у посао. 

✓ Издавање налога извођачу за радова за интервенције на редовном одржавањеу путева и путних 
објеката. 

✓ Надзор над изведеним радовима. 

✓ Комуникација са општинском управом и финансијско праћење утрошених средстава на редовном 
одржавању путева и путних објеката. 

Акценат у склопу одржавања путева је дат на пресвлачењу кратких деоница путева, тако да је 
ове године утрошено више асфалта на обнову кратких деоница (389,5 тона) а мање на класично 
крпљење ударних рупа односно санацију коловоза (573,5 тона) у односи на претходне године. Укупно 
је у склопу редовног одржавања путева у 2017. години утрошено 963 тоне асфалта за целокупну путну 
мрежу на територији Општине Бачка Паланка. 

Крпљење ударних рупа на коловозу која утичу на безбедност саобраћаја је извршено у 
свим насељеним местима на територији Општине Бачка Паланка а санација већих оштећења на 
отвореним деоницама и појединим насељима. 

Крчење шибља, кошење траве и уређење банкина је првенствено извршено  на отвореним 
деоницама које су у ингеренцији Општине Бачка Паланка односно ЈП „Стандард“ тј. на локалном путу 
и то Л-2 (М-18-Младеново) и на деоници пута од Бачке Паланке до обилазнице око Бачке Паланке 
(бивши државни пут бр. 18) која је Уредбом о категоризацији државних путева прешла и надлежност 
овог јавног предузећа. 



Извршено је значајно крчење шибља и кошење траве на пружним прелазима, посебно на 
прузи Нови Сад -Богојево, односно на пружним прелазима у Гајдобри и Парагама ма којима је 
интензиван саобраћај путничких возова са брзинама кретања возова и до 100 км/х.  

Машинко кошење траве са банкина са обе стране општинског пута од Бачке Паланке до 
Младенова у дужини од око 10 км, је рађено два пута током године и покошена је површина од око 
110000 м2. 

На наведеном путу и на деловима некатегорисаних путева у Карађорђеву окрчено је око 5000 
м2 разног неприступачног растиња поред пута.  

Поред ударних рупа које се појављују на коловозу највећи проблем одржавања путева се 
манифестује на задржавању воде на коловозу због колотрага на коловозу и високих земљаних 
банкина које спречава отицање воде у канале. Такође на појединим местима нема канала или су 
нефункционални. 

С обзиром на величину целокупне путне мреже у ингеренцији општине, за скидање вишка 
земље са банкина и ископ канала потребна су значајна финансијска средства. На основу планираних 
финансија приоритет на утрошку средстава је углавном на санацији коловозне конструкције, јер се по 
њој крећу возила, а све у циљу спречавања саобраћајних незгоде или оштећивања возила услед 
рупа. Сва штета настала на возилима услед стања коловоза падају на терет управљача и општине. 

Дугорочнија заштита пута се огледа у решавању одвођења воде са коловоза односно 
уређењу банкина у одводне канале, за шта нема довољно предвиђених буџетских финансијских 
средстава. 

 
 
B. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ  САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

У  складу са повереним пословима, јавним овлашћењима на пословима управљања и 
одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације и Уговором о вршењу административних 
послова са Општином Бачка Паланка обављани су  следећи послови : 

✓ Обилазак,  утврђивање и праћење стања хоризонталне и вертикалне сигнализације 

✓ Послови на реализацији уговора на редовном одржавању саобраћајне сигнализације на 
територији општине Бачка Паланка. 

✓ Израда годишњих планова за одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације у 
надлежности локалне самоуправе. 

✓ Увођење одабраног извођача на пословима одржавања сигнализације у посао. 

✓ Обрада података и припрема и издавање налога извођачу за хитне интервенције и за редовне 
активности на хоризонталној и вертикалној сигнализацији. 

✓ Надзор над изведеним радовима. 

✓ Комуникација са општинском управом и финансијско праћење планираних и утрошених 
средстава на хоризонталној и вертикалној сигнализацији. 

✓ Надзор над одржавању саобраћајне сигнализације на пружним  прелазима у нивоу преко 
пруга ЈП "Железнице Србије" 

✓ Координација и спровођење плана и програма савета за безбедност саобраћаја у делу 
везаном за саобраћајну сигнализацију. 

✓ Израда и спровођење планова техничког регулисања саобраћаја на територији општине Бачка 
Паланка по налогу Општине Бачка Паланка. 



✓ Поступање по Решењима општинског саобраћајног инспектора у отклањању недостатака на 
саобраћајној сигнализацији. 

✓ Поступање по Решењима и службеним белешкама МУП-а на отклањању недостатака на 
саобраћајној сигнализацији. 

Током 2017 године у складу са одредбама Правилника о условима које мора да испуњавати 
насељено место у којем се обавља полагање практичног испита кандидата за возаче и вођењу 
евиденције о местима која испуњавају прописане услове ("Службени гласник РС" број 55/16, 65/14, 
50/15, / 36/17) Општина Бачка Паланка је поднела за захтев МУП-у РС за утврђивање испуњености 
наведених услова од којих се један део односио и на стање хоризонталне и вертикалне 
сигнализације. ЈП "Стандард" је поступило по примедбама МУП-а РС и успешно отклонило 
недостатеке на свим елементима саобраћајне сигнализацији што је био предуслов за добијање 
позитивног решења МУП-а РС. 

 
ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

 

На пословима управљања и на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације, извршено 
је постављање нове сигнализације, довођење у функционално стање оштећених саобраћајних 
знакова, путоказних табли и стубова саобраћајних знакова, постављање нове и санација постојеће 
опреме пута. 

Наведени послови су обављани у континуитету, радовима на редовном обиласку и 
одржавању вертикалне сигнализације на целој територији Општине Бачка Паланка, као и по 
Решењима саобраћајне инспекције, МУП РС и налозима ЈП „Стандард“ одабраном извођачу радова. 

Најчешћа оштећења саобраћајне сигнализације су у окретању, савијању знакова, кидању 
везних елемената за знакове, шарање по знаковима разним спрејевима и бојама, исписивање по 
знаковима и лепљење разних налепница, ломљењу стубова саобраћајних знакова, што ствара велики 
проблем у одржавању вертикалне сигнализације у исправном стању. 

Графити на саобраћајним знацима и таблама се изводе бојама које се не могу уклонити без 
оштећења ретрорефлектујуће фолије знака.  

У наредној табели дат је преглед најзаступљенијих радова на вертикалној сигнализацији у 
2017 години. 
ОПИС РАДА УРАЂЕНО ЈЕДИНИЦА МЕРЕ 

Санација нефункционалних стубова 101 комада 

Санација нефункционалних знакова  453 комада 

Монтажа постојећих и нових знакова на стуб  485 комада 

Набавка саобраћајних знакова и табли 392 комада 

Набавка стубова 224 комада 

Уградња старих и нових стубова 261 комада 
 
Највише нових саобраћајних знакова је постављено у Бачкој Паланци. У циљу отклањања 

недостатака са на основу записника МУП-а РС постављени су нови и замењени неодговарајући 
саобраћајни знаци у Бачкој Паланци на трасама на којима се обавља практични испит кандидата за 
возаче. 



Нова сигнализација је постављена и на местима где је новим правилником предвиђена друга 
сигнализација и на местима где је извршена измена техничког регулисања саобраћа и то у "зонама 
школа" у ул. Змај Јовиној у Бачкој Паланци. 

 
ХОРИЗОНТАЛНА  СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

На стање  постојећих ознака на коловозу, и њихову истрошеност, велики утицај има квалитет 
одржавања у претходном периоду, утицај временских прилика, односно падавина у зимских условима, 
количина материјала за посипање бачене на коловоз у зимским условима као и периоди изузетних 
врућина у летњим условима, као и  интензитет саобраћаја . Све наведено утиче на  потребу 
понављања обележавања хоризонталних ознака на коловозу. 

Током 2017 године акценат био на радовима и Бачкој Паланци, између осталог због највећег 
броја школа и установа, и што је  Бачка Паланка  центар у коме се врши обука возача, па самим тим 
мора да испуни одређене захтеве и отклони недостатке да на саобраћајној сигнализацији, што је 
благовремено и учињено. 

У наредној табели дат је преглед најзаступљенијих радова на хоризонталној сигнализацији у 
2017 години. 
ОБЕЛЕЖЕНО  УРАЂЕНО  ЈЕДИНИЦА МЕРЕ 
Пешачки прелази и зауставне линије 4235 м2 

Средишне пуне линије на коловозу 26171 м 
Средишне испрекидане  линије на коловозу 49071 м 
Натписа "ШКОЛА" 82 комада  
Стрелице на коловозу 103 комада 
Површине разне на коловозу 450 м2 

Од осталих делова путне мреже приоритет при обележавање хоризонталне сигнализације су 
транзитни правци, у зонама око школа и предшколских установа, спортских терена . и обавезно  
деонице општинског пута ван насеља који су у ингеренцији овог јавног предузећа. 

У складу са одредбама Правилника о условима које мора да испуњавати насељено место у 
којем се обавља полагање практичног испита кандидата за возаче и вођењу евиденције о местима 
која испуњавају прописане услове ("Службени гласник РС" број 55/16, 65/14, 50/15, / 36/17) извршено 
је обележавање постојеће хоризонталне сигнализације у складу са новим правилником а део 
сигнализације је морао бити прилагођен и демаркиран са коловоза. 

 

 
C. ПОСЛОВИ УПРАВЉАЧА НА ПОДИЗАЊУ НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И 

ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА  

 
У склопу повећања безбедности саобраћаја на територији Општине Бачка Паланка активности 

су биле усмерене на постављању  техничких средстава за успоравање саобраћаја на локацијама око 
школа и на местима са повећаним учешћем деце у саобраћаја а све у складу са Правилником о 
техничким средствима за успоравање саобраћаја на путу "Службени гласник РС", бр. 9/2014 од 
30.1.2014. године, а ступио је на снагу 7.2.2014.  и Законом о безбедности саобраћаја на путевима 
("Сл. глaсник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - Одлукa УС, 55/2014, 96/2015 - др. Зaкoн и 
9/2016 - Одлукa УС) и на примени других техничких мера. 



У склопу повећања безбедности саобраћаја постављени су "лежећи полицајци" у Бачкој 
Паланци у ул. Омладинска и пред улазни пут предузећа "Тарккет"-. Замењени су  оштећени сегменти 
раније постављених "лежећих полицајаца". 

У центру насељеног места Параге поред постојећег светлосног знака "пера пешак". 
постављен  савремени сaoбрaћajни знaк сa угрaђeним дoплeр рaдaрoм који мeри брзину нaилaзeћeг 
вoзилa из Правца Раткова. Укoликo je брзинa возила изнaд прописане, знaк сe aктивирa и прикaзује 
симбoл/oгрaничeњe брзинe/тeкст, са циљем повећања безбедности саобраћаја. 

У складу са правилником о саобраћајној сигнализацији извршено је обележавање "зона 
школе" у Бачкој Паланци са савременом вертикалном сигнализацијом са фолијама саобраћајног 
знака високе ретрорефлексије. 

У склопу мера обухваћене су следеће школе: 

• ОШ "Вук Караџић" са постављеном сигнализацијом у улицама Краља Петра Првог и у 
улици Доситејева. 

• ОШ "Десанка Максимовић" -  зона у улицама Партизанска, Скојевска и Сомборска. 

• ОШ "Свети Сава", "Херој Пинки", и средње школе "9 мај", "Др Радивој Увалић" и 
гимназија "20 октобар" се налазе у једној широј зони, које обухватају улице : Трг 
братства јединства, ул. Југословенске армије, ул. Браће Рибникар и ул. Југ Богдана. 

Због потребе  измене у режима саобраћаја у ул. Змај Јовиној  
✓ израђен је саобраћајни пројекат и пуштена у саобраћај за двосмерно одвијање 

саобраћаја деоница од ул. Иве Лоле Рибара до ул. Вукице Митровић.  
Због потребе измене режима саобраћаја у приступној улици код "Таркетта"  

✓ израђен је саобраћајни пројекат за постављање "лежећих полицајаца" и уређење 
саобраћајница око фабрике "Таркетт"  

 
D. ПОСЛОВИ УПРАВЉАЧА НА ОСНОВУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА 
 
На основу Закона о јавним путевима и Закона о планирању и изградњи  у  оквиру послова 

управљача јавног пута у вршењу јавних овлашћења који се односе на издавање сагласности, 
одобрења и дозвола издато је: 

• 11 сагласности за подбушивање коловоза ради постављања инсталација у труп пута 

• 2 сагласности за просецање коловоза-хитне интервенције  

• урађено је 62 предпројектна услова за паралелно укрштање и вођење са путевима и 
прукључења на саобраћајнице који су у надлежности ЈП „Стандард“ од тога је 47 у 
склопу обједињене процедуре а 10 за потребе израде Урбанистичког пројекта а остали 
по захтеву власника инсталација које се постављају поред пута. 

• 5 сагласности за привремену измену режима саобраћаја за потребе одржавања 
спорстких и културних манифестација. 

• 3 дозволе за ванредни превоз  

• 3 осталих сагласности  

• 7 одговора по захтеву суда у Бачкој Паланци и општинског јавног правобраниоца 
(достава информација о раду светлосне сигнализације и о постојању саобраћајних 
знакова и коловоза) за потребе судских поступака. 

Поступљено по примљеним Решењима  и службеним белешкама надлежних органа и то:  

• 5 Решења општинског саобраћајног  инспектора и  



• 14 службених белешки МУП Републике Србије, за отклањање недостатака на 
путевима на територији Општине Бачка Паланка.  

На основу обиласка путева од стране одељења за саобраћај и извођача радова и на основу 
Решења наведених надлежних институција упућено извођачима радова 36 налога за извршење 
радова у области одржавања путева и саобраћајне сигнализације и то  

• 14 налога за редовно одржавање путева и путних објеката, у оквиру којих је и 
обезбеђивање прегледности на пружним прелазима 

• 15 налога хоризонтална и вертикална сигнализација и мере на повећању безбедности 
саобраћаја у склопу којих су и замена вертикалне сигнализације на пружним 
прелазима. 

• 7 налога за отклањање већих кварова на семафорским уређајима 

 
E. КООРДИНАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ СВЕТЛОСНОМ САОБРАЋАЈНОМ 

СИГНАЛИЗАЦИЈОМ 

 

У склопу управљања светлосном саобраћајном сигнализацијом вршени су следећи послови. 
✓ Стални мониторинг светлосне саобраћајне сигнализације путем Система за 

аутоматско управљање саобраћајем (САУС) 
✓ Израда годишњих планова одржавања светлосне саобраћајне у надлежности локалне 

самоуправе. 
✓ Увођење одабраног извођача у посао. 
✓ Издавање налога извођачу за интервенције на одржавању и отклањању кварова на 

семафорским уређајима. 
✓ Надзор над изведеним радовима. 
✓ Финансијско праћење средстава на одржавању семафорских уређаја, 
✓ Координација и спровођење плана и програма са општинским саветом за безбедност 

саобраћаја у домену семафорске сигнализације. 
✓ Управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом, 
✓ Поступање по Решењима општинског саобраћајног инспектора и по Решењима, 

службеним белешкама припадника МУП-а и усменим дојавама дежурне службе МУП-
а, на отклањању неправилности у раду семафорских уређаја 

✓ Достављање извешатаја о раду семафорских уређаја за потребе судских поступака 
Семафорски уређаји на територији насељеног места Бачка Паланка реконструисани су у 

периоду од 2009 до 2011 године. Делови монтиране опреме у семафоре, првенствено  управљачки 
модули који су направљени од осетљивих електронских склопова, изгубили су своја првобитна 
својства и поузданост. 

Због тога често долази до неправилности у раду семафорских уређаја. Не ретко долази  до 
преласка семафора из "нормалног режима рада" у "трептач" или у случају већих неправилности 
прелазак у режим "мрак" када долази до престанка рада семафорског уређаја. Због тога су вршене 
многобројне интервенције на семафорским уређајима. 

Извршена је замена постојећих оштећених делова управљачког механизма семафорског 
уређаја и спољне опреме и то : замена лантерни, извршних модула и напојних диплејних плоча 
управљачког механизма. 

Да би општина Бачка Паланка испунила услове и  добила позитивно Решење МУП-а 
Републике Србије, за организацију полагања возачког испита, изграђен је семафорски уређај  који 



емитује дирекционе семафорске знаке, односно реконструсан постојећи који се налази на раскрсници 
ул. Краља Петра Првог-Гробљанска-Светозара Марковића. 

Због механичког оштећења и кварова семафорских уређаја (стубова и светлосних модула) од 
стране возила  учесника у саобраћају, било је потребе за хитним интервенцијама на семафорским 
уређајима у виду замене оштећених механичких делова, као и замене и поправке оштећених 
електронских склопова. 

Путем САУС-а у континуитету праћен рад семафорских уређаја, утврђивање неправилности у 
раду и предузимању мера на отклањању недостатака и кварова. 

Анализа постојећег стања семафорске сигнализације, на основу обављених интервенција у 
претходним, а нарочито у 2017.г. указује да потребу, у циљу квалитетнијег и поузданијег рада 
семафорских уређаја и  безбедности саобраћаја,   у наредном периоду урадити : 

• Извршити замену дотрајале опреме управљачког дела контролера светлосне сигнализације 
новом и савременијом услед непоузданости система и честих кварова појединих семафорских 
уређаја, 

• Извршити замену оштећених и реконструкцију постојећих ормана у којима је смештен 
управљачки механизам 

• Уградити адекватну опрему у постојеће ормане која омогућава рад управљачког механизма у 
екстремним временским условима 

• Додатно изоловати унутрашњост ормана у циљу спречавања влаге и кондензата на опреми 

• Заменити оштећене и не исправне светлосне модуле новим,  

• Заменити оштећене држаче лантерни, поставити нова сенила на местима на којима недостају и 
заменити комплетне оштећене лантерне које не испуњавају своју функцију. 

• Предлажемо постављање новог семафорског уређаја и комплетну реконструкцију раскрснице 
Краља Петра Првог и Жарка Зрењанина. 

 
F. КООРДИНАЦИЈА  НА ПОСЛОВИМА УПРАВЉАЊА ПУТЕВИМА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ 

– ЗИМСКА СЛУЖБА 
 

Задатак зимске службе је да омогући неометано одвијање саобраћај у зимским условима, а у 
складу са расположивом механизацијом, људством и временским условима. 

У зимском периоду од 15. новембра. до 15. марта наредне године, односно у складу са 
стварним временским приликама, како је то законски одређено – путеви се морају одржавати у складу 
са Програмом извођења зимске службе, који припрема Извођач одржавања путева у зимском периоду 
(у даљем тексту: Извођач), а оверава стручна служба Наручилац радова (у даљем тексту: Наручиоц), 
а у складу са одредбама из  конкурсне документације.  

 

НАЧИН УГОВАРАЊА  

Ради појашњења функционисања зимске службе, односно одржавања путева на уклањању 
снега и сметњи проузрокованих временским условима који су карактеристични за период од 15. 11. до 
15. 3. наредне године, овим напомињемо следеће: 

1. Послове одабира Извођача радова и Уговарања извођења радова на зимском одржавању 
путева на путевима на територији општине Бачка Паланка спроводи се путем јавне набавке, и 
поступак јавне набавке за сезону 2016/2017 је спровело ЈП „Стандард“ и Споразумом о 
преузимању Уговора предала Општинској Управи Општине Бачка Паланка на даљњу 
процедуру, а за сезону 2017/2018 читав поступак је спровела Општинска управа општине 
Бачка Паланка, 



2. Послове координације и надзора над извођењем радова у зимској служби, Општинска Управа 
Општине Бачка Паланка додељује управљачу путева, односно ЈП „Стандард“, 

3. Стручна служба ЈП „Стандард“ издаје Налоге за ангажовање механизације и људства, 
односно одређује степене приправности, и врши контролу и надзор над радовима, 

4. Извођач радова доноси Оперативним план рада у зимској служби за период од 15. 11. до 15. 
3. наредне године, у односу на Програм одржавања путева на територији општине Бачка 
Паланка у зимском периоду, 

5. Извођач радова именује Руководиоца зимске службе који руководи активностима у зимској 
служби у сарадњи са стручном службом ЈП „Стандард“, 

6. Задатак зимске службе је да омогући неометано одвијање саобраћај у зимским условима, а у 
складу са расположивом механизацијом, људством и временским условима. 

7. У складу са просечним потребама и финансијским могућностима, Оперативним планом је 
предвиђен број машина и радне снаге у оном обиму, који ће обезбедити ПРОВОЗНОСТ на 
путној мрежи након настанка потребе за интервенцијом. При томе се подразумева да ће рад 
на отклањању сметњи на путевима, улицама и јавним површинама (поледица, снег) почети 
највише након једног часа од када се за то укаже потреба. 
 Напомињемо да је вредност пројектованих радова из Уговора донет на основу просека из 

претходних година, чиме се цене ефективног рада камиона, радних машина и материјала за 
посипање мењају из године у годину, тј Уговарају се за сваку годину појединачно. Пошто се радови не 
изводе паушално по сезони за Уговорени износ, него се плаћају у складу са стварно изведеним 
радовима, немогуће је извршити тачну процену вредности уговора и количине радова, као и утрошка 
соли, јер искључиво зависе од временских прилика на које је немогуће утицати. 
 На основу одредби Закона, Управљач јавног пута дужан је да обезбеди трајно, непрекидно и 
квалитетно одржавање и заштиту јавног пута и да обезбеди несметано и безбедно одвијање 
саобраћаја на њему.  

Управљач јавног пута одговара за штету која настане корисницима јавног пута због 
пропуштања благовременог обављања појединих радова на редовном одржавању јавног пута 
прописаних овим законом, односно због извођења тих радова супротно прописаним техничким 
условима и начину њиховог извођења. 
 Највећи трошкови и прекорачење вредности из Уговора је настало у јануару 2017. године, 
када је забележен и највећи број дана са просечном температуром испод нуле, и када је било 
падавина и интервенција. 
У прилог овога наводимо податаке из СЕЗОНСКОГ БИЛТЕНА ЗА СРБИЈУ – ЗИМА 2016/2017, број QF-
E-003, коју је објавио Републички хидрометеоролошки завод Србије, за зиму 2016/2017 да је била 
четврта најсушнија и 12 најхладнија у Србији, од момента бележења података од 30 година. 

Пошто у периоду 01. 01. -31. 01. је било константно ниска температура и највећа количина 
падавина која су захтевале свакодневне интервенције, јер се при температурама од -20 оС, које су 
забележене, значајно се умањује ефикасност материјала који се посипа као и учинак машина, које 
нису могли да изврше уклањање снега и леда у очекиваном року. 



 

III. ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ 
 

ЈАВНА РАСВЕТА  
 
АНАЛИЗА  
 

 Нa тeритoриjи oпштинe Бачка Паланка jaвнa рaсвeтa сe мoжe грубo клaсификoвaти нa 
слeдeћи нaчин: 

- рaсвeтa нa нaдзeмнoj нискoнaпoнскoj мрeжи - 
oвo je рaсвeтa кoja сe нaлaзи нa стубoвимa нискoнaпoнскe дистрибутивнe мрeжe. Свeтиљкe су 
влaсништвo Општине Бачка Паланка, a стубoви сa диструбутивнoм мрeжoм, кao и блoкoви jaвнe 
рaсвeтe сe вoдe у пoслoвним књигaмa EД Нови Сад пoгoн Бачка Паланка, осим у насељеним местима 
Деспотово и Пивнице где припадају EД Сoмбoр пoгoн Врбaс.  

- кaндeлaбeрскa рaсвeтa – кaблoвски рaзвoд – 
oвo je рaсвeтa кoja je рeaлизoвaнa кaблoвским рaсплeтoм, нa кaндeлaбeримa рaзличитих типoвa (зa 
oсвeтљeњe путeвa, пaркoвa, jaвних пoвршинa) из слoбoднoстojeћих oрмaрa или дирeктнo сa блoкoвa 
jaвнe рaсвeтe у трaфo-стaницaмa. Oвa рaсвeтa je у цeлини влaсништвo Општине Бачка Паланка, oсим 
блoкoвa jaвнe рaсвeтe кojи су у склoпу трaфo-стaницa. 

- дeкoрaтивнa рaсвeтa и рaсвeтa спoртских тeрeнa – 
oвo je рaсвeтa кoja служи зa дeкoрaтивнo oсвeтљeњe билo oбjeкaтa, билo jaвних пoвршинa. Нajчeшћe 
нaпajaњe je сa инстaлaциje сaмoг oбjeктa, или из oдгoвaрajућeг слoбoднo стojeћeг рaзвoднoг oрмaрa 
(ССРO). Рeaлизуje сe нa рaзличитe нaчинe, a нajчeшћe кao рeфлeктoрскa рaсвeтa нa стубoвимa или 
нa зeмљи или рaсвeтa нa фaсaди oбjeктa. 

Одржавање јавне расвете подразумева обезбеђивање постојећег јавног осветљења редовним 
одржавањем, адаптацију и унапређење објеката и инсталација постојећег јавног осветљења којима се 
осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене (улице, тргови, мостови, пешачке површине 
испред стамбених и других објеката, паркови, површине у стамбени насељима, гробља, уређене 
речне обале и друге јавне површине на којима је изграђена јавна расвета на територији општине 
Бачка Паланка. 

Послови одржавања јавне расвете обухватају: 
- редовну замену светлећих тела, 
- редовно чишћење светлећих тела, 
- замена постојећих светлосних тела савременијим и сл. 
- постављање и уклањање декоративне ( украсне ) расвете. 
По пријави кварова, од стране грађана, врши се појединачна замена опреме јавне расвете.  

 
У 2017. Години на пословима редовног одржавања постојеће јавне расвете у граду Бачка 

Паланка и у насељеним местима Општине Бачка Паланка,  извршене су поправке на 1445 светиљки. 
У тим поправкама извршена је замена елемената светиљки по количинама наведеним у 

Табели 1. 
 
Табела 1. 



Укупан број 
поправки 

Број замењених 
сијалица 

Броја замењених 
упаљача 

Број замењених 
пригушница 

Број замењених 
грла 

1445 1266 843 827 262 

  
Најбитније активности на пословима одржавања јавне расвете: 

− Због неисправности делова јавне расвете било је потребно пронаћи узроке и лоцирати исте. 
Локализација квара је извршена 21 пут.  

− Извршена је замена 30 фото релеја са сензором. 

− Извршена је замена 9 контактора. 

− У ровове је положено 706 метара кабла. 

− Због дотрајалости и замућености кугли на канделаберима замењено је 29 истих. 

− У Јануару 2017. Године демонтирана је украсна новогодишња расвета. 

− У Децембру 2017. Године извршена је монтажа украсне новогодишње расвете. 

− У 2017.г. постављено је 16 нових стубова са светиљкама. 

− Постављен је нови орман за контролу напајања јавне расвете, на спортском терену у 
блоку Партизан. На овај начин је омогућено прописно напајање електричном енергијом за све 
манифестације које се одржавају на овом спортском терену. Нови орман је такође новим 
подземним каблом повезан на трафо станицу као засебно мерно место. 

 
 
ЛЕД РАСВЕТА - ПИЛОТ ПРОЈЕКТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ЛЕД расвета, је савремени и најекономичнији вид јавне расвете . Постављена је, као 
пилот пројекат, у МЗ Братство – Синај, у улицама:  Банатска 2, Петровачка, Бранка Ћопића, на 
завршетку Кумановске улице,, Ужичка ул., Вуковарска и Савска,  Његошева и улица Крајишких 
бригада.  

Лед расвета је постављена и на раскрсници према спортској хали, код аутобуске станице у ул. 
Д.Туцовића.  Укупно је замењено 135 Натријумових и Живиних светиљки које су велики потрошачи 
електричне енергије , са економичним  ЛЕД светиљкама. 

Потрошња електричне енергије на овим локацијама је смањена за око 70 %. 
У улицама укојима је постављена ЛЕД- расвета, постигнута је хомогенизација јачине  

 
 

ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА И СПОРТСКИ ТЕРЕНИ 
 
 

У оквиру Уговора о вршењу административних и техничких услуга број IV-40-115/2016 од 21. 
12. 2016. год. и наш број 011-17/1-16 од 15. 12. 2016. године, закљученог између општине Бачка 
Паланка и ЈП „Стандард“, јавном предузећу су поверени послови вршења стручног надзора над 
извођењем радова на одржавању дечијих игралишта и спортских терена по уговору бр. IV-404-2/2017-
108 од 11.05.2017.године. 

На територији Општине Бачка Паланка, на 57 локација, налазе се постављена дечија 
игралишта са укупно 238 реквизита и то 26 у насељеним местима Општине и 31 у граду од којих 7 у 
оквиру вртића односно ПУ „Младост“. 

Просечан рок трајања справа на дечијим игралиштима, које су углавном од дрвене 
конструкције, је до десет година, уз редовно и наменско одржавање. Овај период је за већину справа 
истекао. Постојеће стање справа  је алармантно, и већину треба заменити новим.  



Током 2017. године извршена је санација виталних склопова и делова на свим справама и на 
свим дечијим игралиштима на територији општине Бачка Паланка.  Због већих оштећења и 
немогућности поправке уклоњено је 9 клацкалица, 3 љуљашке са пењалицом и 3 тобоган куле. У 
Карађорђеву је завешено ново игралиште започето у 2016. години на коме је постављена нова 
љуљашка са пењалицом и тобоган кула. У Деспотову изграђено потпуно ново дечије игралиште на 
коме је постављена љуљашка са пењалицом, тобоган кула, дупла клацкалица  и инфо табла. 
 
Табела: Структура дечијих игралишта по насељеним местима: 

Место 
Тобоган кула 

са пешчаником 
Љуљашка-
пењалица 

Клацкалица Тренажери Коњић на опрузи 

МЗ Обровац 3 3 5 - - 

МЗ Товаришево 2 2 4 - - 

МЗ Карађорђево-Мајур 4 3 7 - 2 

МЗ Младеново 2 2 2 - - 

МЗ Нештин 0 2 3 - - 

МЗ Челарево 2 2 3 - - 

МЗ Нова Гајдобра 2 2 3 - - 

МЗ Гајдобра 2 2 2 - - 

МЗ Силбаш 3 3 6 - - 

МЗ Параге 3 3 4 - - 

МЗ Деспотово 3 3 5 - - 

МЗ Пивнице  2 2 4 - - 

МЗ Стари Град 7 7 14 - - 

МЗ Братство  8 9 13 - - 

МЗ Центар 7 10 16 - - 

МЗ Дунав (Тиквара) 3 3 6 - 4 

УКУПНО: 56 63 98 15 6 



 
УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ И ГАРАЖАМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

 
   

Послови управљања и давања у закуп пословног простора у јавној својини Општине Бачка 
Паланка, поверени су ЈП ,,Стандард'', и обављају се на основу општинске Одлуке о условима и 
начину давања у закуп пословног простора. 

Наплаћене закупнине су изворни приход Општине Бачка Паланка. 
ЈП ,,Стандард''-у није поверено управљање грађевинским земљиштем које се издаје у закуп за 

постављање малих монтажних објеката, гаража и летњих башта. 
Због измене законске регулативе, ова општинска одлука се мењала и допуњавала у више 

наврата током 2017.г.  
 Нова Одлука о условима и начину давања у закуп ПП и гаража је донета је  22.12. 2017.г. 

(„Службени лист Скупштине Општине Бачка Паланка“ број 39/2017 )   
 Нова  Одлука  је донела доста суштинских промена у односу на претходну и усагласила је са 

законским и подзаконским актима који непосредно и посредно регулишу питања из области издавања 
пословног простора у власништву Општине Бачка Паланка.  

Ове промене се огледају у следећем: 
o у цену месечне закупнине одвојено се исказује  ПДВ. 
o Уплата закупнине се врши на рачун ЈП Стандард. Средства од наплаћене 

 закупнине  без ПДВ-а у целости се преносе на рачун буџета Општине Бачка 
Паланка , а  ПДВ се уплаћује држави, све до 30-ог у месецу, за претходни месец; 

o Уведена је обавеза закупца да приликом закључивања Уговора о закупу пословног 
 простора положи финансијски инструмент за обезбеђење плаћања закупнине 
у  висини од четири месечне закупнине у облику авалиране менице, банкарске 
гаранције или да депонује новчана средства у тој висини; 

o Јасно, детаљно и прецизно је дефинисана процедура одобравања и признавања 
инвестиционог улагања у пословни простор; 

o Висина инвестиционог улагања се признаје на основу елабората вештака 
инг.грађевине или архитекте. 

o уговор о закупу се закључује на период од 5 (пет) година, уместо досадашње 3 (три) 
године. 

 
Период по доношењу поменуте Одлуке (од 22. децембра 2017. године) прати процес 

склапања нових Уговора о закупу, усклађених са новом Одлуком.  
У 2017.г. је настављен процес решавања, пренетих проблема са закупцима из ранијих година:  

• статус  закупаца којима је истекао уговор о закупу, 

•  са закупцима који нису плаћали закупнину, а нису хтели да ослободе објекат, тј. да га врате 
општини на управљање, 

• закупаца  који нису имали уговоре о закупу , већ су објекте користили на основу решења или 
закључка, као и закупаца који су се неосновано  позивали на право коришћења, 

• закупаца који су се позивали на инвестициона улагања, за која нису имали претходну 
сагласност, према важећој општинској одлуци. 

• Тужена су осам закупца. Један предмет је правоснажно решен (добијен). Добијен је спор са 
СТР ,,Афродита'', за објекат у ул. Краља Петра првог бр.5,  вредност спора је 1 310 355 дин. 
Објекат је  ослобођен од лица и ствари бившег закупца. Роба коју је извршитељ запленио, и 



којом управља, чека јавно надметање за њену продају. Два предмета су првостепено 
добијена, па су ожалбена на вишем суду, остали предмети су у процесу на суду. 

• Укупна вредност тих спорова износи 3.977.800,00 динара., за закупнине до подношења тужбе 
суду. Ова вредност ће се свакако увећати за вредност камате и закупнине  за сво време 
трајања судског процеса. 
  

Неки од спорних предмета су решавана законским споразумима са закупцем,  репрограмом дуга 
на годину дана, уз услов редовног плаћања месечног закупа. Питање инвестиционог улагања, 
решавано је тако што смо захтевали,  закупаци су и доставили, извештај судског вештака о висини 
улагања, за део који се односи само на увећање вредности објекта. Поднета је тужба суду оним 
закупцима који нису прихватили никакав споразум. 

У 2017.г. је извршен процес преузимања неких пословних простора од месних заједница, 
којима су, до измена закона о јавној својини, оне управљале. 

Тражили смо да се јасно дефинишу простори који су поверени на управљање месним 
заједницама, а који се простори поверавају на управљање ЈП Стандард.  

Није решен статус, ко управља и издаје у закуп,  пословне просторе који се налазе у зградама 
Месних заједница, пословним простором који користе политичке странке и удружења грађана. Такође 
је остало отворено питање коме се поверава управљање Домовима културе који се налазе у сеоском 
Месним заједницама. 

Општинска управа је формирала комисију, којa ће да утврди који се пословни простори 
користе у некомерцијалне сврхе на територији Општине Бачка Паланка.  

У току 2017. године, Одељење за управљање пословним простором и гаражама, који су у 
власништву Општине Бачка Паланка,  вршило је и следеће послове: 

o прављење и слање обавештења за плаћање закупнине корисницима пословних 
простора (51 пословни простор), 

o прављење и слање обавештења за плаћање закупнине закупцима гаража (86 гаража), 
o нумерисање и обележавање свих гаража које су у власништву Општине Бачка 

Паланка 
o утуживање дужника за неплаћену закупнину пословног простора, 
o вођење евиденције и контрола стања уплата за пословне просторе и гараже, 
o припрема Одлуке о условима и начину давања у закуп пословног простора, 
o израда и давање огласа за послове просторе у средствима информисања, 
o прикупљање и чување понуда и пријава на оглас, 
o стручно - административни послови за комисију за доделу пословног простора и 

гаража у закуп у фази отварања писмених понуда, односно усменог јавног јавних 
надметања - лицитације, 

o вођење помоћних евиденција. 
 

НАПОМЕНА: 

• У 2017.г. први пут су гараже у власништву општине, добиле своје бројеве и тачно се зна 
ко је закупац које гараже. 
 
У току 2017. године одржана су јавна надметања - лицитације и тим путем издато је 5 

пословних простора. 
Вредност признатих средстава, по основу инвестиоционих улагања у пословне просторе у 

2017. од стране председника Општине Бачка Паланка закупцима, на предлог општинске комисије, 
износи 503.537,72 динара. У следећој табели представљен је преглед потраживања и наплаћених 



месечних закупнина везаних за пословне просторе и гараже у власништву Општине Бачка Паланка у 
периоду од почетка 2015. године до краја 2017. године. 

 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ФАКТУРИСАНИХ И НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА И ГАРАЖА У 2015., 2016. И 2017 ГОДИНИ 

Врста услуге 
Укупна  

потраживања 
Укупно  

наплаћено 

Проценат  
наплаћеног у односу  

на фактурисано 

Закуп гараже - 2015. година 1.248.300,00 дин. 1.028.475,00 дин. 82,39% 

Закуп пословног простора - 2015. 
година 

4.149.206,00 дин. 1.537.899,00 дин. 37,06% 

Закуп гараже - 2016. година 1.249.350,00 дин. 1.249.206,00 дин. 99,99% 

Закуп пословног простора - 2016. 
година 

4.520.196,43 дин. 948.794,00 дин. 20,99% 

Закуп гараже - 2017. година 1.211.744,00 дин. 1.252.676,50 дин. 103,38% 

а)  Закуп пословног простора - 2017. 
година 

4.175.880,50 дин. 2.548.237,10 дин. 
Део измирен у 2018.г. 

за остало опомена 
пред тужбу и отказ 

Од укупних потраживања у 2017.г  
закупци тужени суду 

490.616,00 дин.   

 Висина признатих улагања 
закупцима у пословне просторе у 

2017. години  
 503.537,72 дин.  

Укупно  у 2017. години  3.685.264,50 дин. 3.050.774,82 дин. 82,78% 

 
  Јавно предузеће „Стандард“ је у 2017.г. повећало наплату потраживања по основу закупа 
пословних простора у власништву Општине Бачка Паланка, у односу на 2016. годину за 1.599.443,10 
динара, односно више за 2,69 пута не рачунајући призната улагања, а у односу на 2015. годину више 
за 1.010.338,10 динара, односно 1,66 пута. 
 Наплата закупа за гараже у 2017. години је достигла  100% у односу на  потраживања, приход 
од наплате је већи од фактурисаног због наплате заосталих потраживања из претходне године  
 Пројекције наплате за 2018. годину, на основу нове Одлуке која је донешена у децембру 2017. 
године, је да ће  наставити тренд раста наплате потраживања по основу закупа гаража и пословних 
простора. Очекује се правоснажно решавање неких од судских спорова, што ће утицати и на 
повећање наплате. 



 

УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 

 
Управљање одржавањем урбаног мобилијара на територији Општине Бачка Паланка  је 

дефинисано Уговором о вршењу административних и техничких услуга бр. IV-40-115 од 21.12.2016. 
године.  

У периоду од 01.01.2017. године, па до 31.12.2017. године,  радови на постављању и 
уградњи новог урбаног мобилијара извршени су у износу од 2.340.181,44 динара са ПДВ-ом.  
Извршена је замена и поправка клупа,  и заштита фарбањем штафли које се постављају на клупе у 
самом граду и насељеним местима (Бачка Паланка, Гајдобра, Нова Гајдобра, Силбаш, Параге, 
Челарево и Обровац). Замењене су старе штафле, новим у количини од 2.312 m, а oшмирглане и 
префарбане  су штафле у количини од 3.538 m, уз изузетно позитиван утисак грађана.  

Такође, у 2017. години је постављено и 58 бетонских пирамида како се несавесни возачи не 
би паркирали на зелену површину.  

Вршена је поправка дрвене ограде код цврцине баре, у више наврата.  
 Највећи проблем код одржавања урбаног мобилијара Општине Бачка Паланка је вандалско 
понашање појединаца који намерно оштећују ограде, ломе, кидају и пале клупе, канте и остале 
објекте урбаног мобилијара. 
Апелујемо на све јавне институције и надлежне органе да предузму одговарајуће васпитно педагошке 
мере, као и да законски санкционишу починиоце. 
 Постоји велики проблем код одржавања тротоара  - бехатона, у најпрометнијим улицама. 
Настојали смо да мања оштећења отклонимо, ангажујући извођача који је задужен за урбани 
мобилијар, али је то надаље немогуће.  
 Разни извођачи радова, са или без сагласности надлежних институција, врше копања ( због 
поправки подземних инсталација или изградње нових). Неквалитетно санирају ископана места, која се 
након кратког времена деформишу.  
 Апелујемо на надлежне инспекцијске службе да врше строжији надзор над изведеним 
радовима и предузму евентуално потребне санкције, како би спречили оштећења тротоара - 
бехатона. 

 
 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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Пројекција наплате потраживања за 2018. годину

Наплата потраживања по основу закупа пословних простора

Наплата потраживања по основу закупа гаража



Током 2017. године ЈП "Стандард" је као Наручилац у складу са Планом јавних набавки донетим  
18.01.2017. године спроведе је 5 поступака јавне набавке мале вредности и то: 

• јавна набавка добара - материјала за јавну расвету 

• јавна набавка добара -  електроматеријала 

• јавна набавка услуга - геодетских услуга 

• јавна набавка услуга - пројектантских услуга 

• јавна набавка услуга -  изнајмљивања ауто корпе. 
 

Наведене јавне набавке су спроведене у складу са Законом о јавним набавкама у циљу набавке 
добара односно услуга које су потребне за реализацију Програма пословања ЈП Стандард" 

Стручна служба ЈП "Стандард је учествовала заједно са општинском службом у припреми 
тендера за оне јавне набавке које су прешле у надлежност општине а биле су у надлежности ЈП 
"Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка" односно ЈП"Стандард. 

Техничке службе ЈП Стандарда су припремале потребну техничку документацију за поступке 
јавних набавки из области послова  поверених на управљање нашем предузећу. 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
У току 2017. године одржано је 7 седница Надзорног одбора од којих је 1 одржана 

телефонским путем због хитности доношења одлука. Седнице Надзорног одбора су углавном 
одржаване у пуном саставу на којима су чланови својим ангажовањем дали свој пуни допринос. На 
одржаним седницама је разматрано укупно 14 тема везаних за делатност предузећа.  

Теме о којима је расправљано су биле везане за проблематику рада предузећа као нпр: 
разматрање извештаја о попису, разматрање извештаја о раду за 2016. годину, доношење одлука 
изменама и допунама Програма рада за 2017. године. 

Одлуке које је доносио Надзорни одбор доношене су једногласно од стране присутних 
чланова и прослеђиване надлежним органима на даље поступање.  



IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И 
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 
ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. 

 
Јавно предузће „Стандард“ од 01.12.2016. године изменом Закона о буџетском систему није 

више индиректни корисник буџетских средстава, тако да се у складу са Одлуком о усклађивању 
оснивачког акта и Статутом ЈП „Стандард“ финансира из сопствених прихода пружањем услуга: 
управљања путевима, услуга стручног надзора, израде техничке документације, управљање 
пословним простором и гаражама у својини општине Бачка Паланка, урбанистичког и просторног 
планирања и пројектовања, управљања дечјим игралиштима, спортским теренима и урбаним 
моблијаром, управљањем и одржавањем јавне расвете за потребе Општине, осталих буџетских 
корисника као и правних и физичких лица по усвојеном ценовнику којим се покривају обавезни текући 
расходи за нормално функционисање предузећа. 

 Последњом изменом Програма пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка  за 
2017. годину на који је Скупштина општине Бачка Паланка дала сагласност  планирано је укупно 
55.908.333,34 динара прихода.  Од тога је планирани приход од израде Планске документације 
износио је 25.324.999.67 динара, приход од израде Пројектне документације износио је 3.841.67,00 
динара, приход од накнаде за услуге по повереним пословима 12.500.000 динара, приход од 
именованог Надзора 2.500.000 динара, приход од послова на одржавању јавне расвета 9.541.666,67 
динара, остали приходи из пословања 1.700.000 динара и ванредни приходи 500.000 динара. Од 
укупно планираног Прихода од израде Планске документације предузеће је реализовало 
18.005.527,23 динара што износи 71,10% од планираног, приход од израде Пројектне документације је 
реализован 1.570.647,67 динара што износи 40,88% од планираног, приход од накнаде за услуге по 
повереним пословима реализован у износу од 11.107.220 динара што представља 88,86% од 
планираног, приход од именованог Надзора у износу од 2.370.253,71 динара што представља 94,81% 
од планираног, приход од послова на одржавању јавне расвете 9.526.961,90 динара што износи 
99,85% од планираног, остали приходи из пословања 2.470.546,51 динара што износи 145,33% тј. 
знатно више од очекиваног плана и ванредни приходи 440.855,69 дин што износи 88,17% динара. У 
односу на укупно планиране приходе Јавно предузеће „Стандард“ је реализовало  81,37% плана што 
је приказано у наредној Табели: 

 

РБ. ВРСТА ПРИХОДА
ПЛАН 

2017

РЕАЛИЗАЦИЈА

2017

ИНДЕКС

4/3

1 2 3 4 5

1 Приход од израде Планске документације 25,324,999.67 18,005,527.23 71.10%

2 Приход од Пројектне документације 3,841,667.00 1,570,647.67 40.88%

3 Приход од накнаде за услуге по повереним пословима 12,500,000.00 11,107,220.00 88.86%

4 Приход од именованог Надзора 2,500,000.00 2,370,253.71 94.81%

5 Приход од послова на одржавању јавне расвете 9,541,666.67 9,526,961.90 99.85%

6 Остали приходи из пословања 1,700,000.00 2,470,546.51 145.33%

7 Ванредни приходи 500,000.00 440,855.69 88.17%

УКУПНО: 55,908,333.34 45,492,012.71 81.37%
 



 
У анализираном периоду укупни трошкови су на нивоу од 81,30% мање у односу на 

планиране. 

• Позиција трошкови сировина и основног материјала – представљају трошкове набавке 

електроматеријала неопходног за редовно одржавање јавне расвете на територији општине 

Бачка Паланка која нам је поверена. Трошкови су мањи у односу на планиране 21,48%. 

• Позиција трошкови осталог материјала – (утрошени канцеларијски материјал, материјал за 

хигијену, трошкови резервних делова, материјала за одржавање канцеларија...) су мањи у 

односу на план због рестриктивне политике предузећа у трошењу истих. 

• Позиција трошкова горива, енергије и гаса –рестриктивним трошењем истих поменути 

трошкови су знатно мањи у односу на план. 

• Позиција ситног инвентара који се отписује у целости – представља трошкове једнократног 

отписа ситног инвентара, такође мањи у односу на план. 

• Позиција трошкови бруто зарада после умањења Б1- подразумева трошкове зарада, накнада 

зарада и осталих личних примања који су мањи у односу на планиране услед одсуства 

раднице која је била на породиљском одсуству, прекида уговора на одређено време и мањег 

броја ангажованих радника у односу на број планираних за 2017. годину. 

• Позиција трошкова доприноса послодавца после умањења – сразмерно прате трошкове 

зарада и не прелазе планирани ниво. 

• Позиција трошка који се односи на уплату у Буџет РС настала у складу са чланом 5. став 1. 

Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату зарада је у оквирима 

планираних сразмерно исплаћеним зарадама. 

• Услед мера штедње предузеће није закључивало уговоре о делу нити уговоре о привременим 

и повременим пословима па самим тим није дошло до овог трошења планираних средстава. 

• Позиција трошка накнаде физичким лицима се односи на трошкове који су настали услед 

покренутих спорова, а везани су за исплату вештацима као физичким лицима. 

• Позиција трошкова накнаде члановима НО су у оквиру планираних. 

• Позиција трошкова остал 

их личних расхода обухватају трошкове солидарних помоћи, јубиларних награда, службених 

путовања који је знатно испод планираних због рестриктивне политике предузећа у трошењу 

истих. 

• Позиција трошкова транспортних услуга се односи на ПТТ услуге, трошкове телефона и 

интернета који су такође испод планираног нивоа. 

• Позиција трошкова одржавања основних средстава одговарају планираним и обухватају 

трошкове одржавања зграде, канцеларија, возила и осталих основних средстава предузећа. 

• Позиција трошкови закупнина обухватају трошкове везане за изнајмљивање корпе за 

одржавање јавне расвете која је нижа услед нижих цена постигнутих путем јавне набавке. 

• Позиција трошкова рекламе и пропаганде су у оквиру планираних и обухватају трошкове 

огласа за спровођење јавне лицитације за давање у закуп непокретности, пропаганде и 

рекламног материјала. 

• Позиција трошкова осталих производних услуга обухватају трошкове регистрације возила, 

комуналних услуга и трошкове услуга ОЗ који су мањи од планираних. 



• Позиција трошкова амортизације је једина код које је дошло до прекорачења  планиране с 

обзиром да смо након реорганизације предузећа многа средства која смо водили код нас 

вратили оснивачу планирали смо да ће трошкови бити мањи, међутим на трошкове 

амортизације нисмо могли утицати у овој стартној години по новим правилима 

функционисања за предузеће. 

• Трошкови непроизводних услуга обухватају трошкове ревизије финансијских извештаја, 

адвокатских услуга, услуга фотокопирања, штампања, трошкова заштите на раду, лиценци, 

елабората, геодетских услуга и сл. Услед планираног већег броја послова а мање реализације 

и ови трошкови су мањи од планираних. 

• Позиција трошкова премије осигурања је у оквиру планираног, а односи се на редовно 

осигурање некретнина, постројења, опреме и лица. 

• Позиција трошкова платног промета знатно испод планираног услед смањених тарифе банака 

у којима имамо отворене рачуне. 

• Позиција остали нематеријални расходи обухватају трошкове судских такси, претплата на 

литературу, трошкови паркинга, трошкови РГЗ-а који су у оквиру планираних. 

• Позиција расходи камата су мање у односу на план, с обзиром да су обавезе биле измирене у 

роковима. 

• Позиција остали непословни расходи су највећим делом трошкови принудне наплате услед 

раније покренутих судских спорова за општину Бачка Паланка. 

 
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАНДАРД“ ЈЕ У ТОКУ ПОСЛОВНЕ 2017. ГОДИНЕ ОСТВАРИЛО 

ПОЗИТИВНЕ РЕЗУЛТАТЕ ПОСЛОВАЊА ИСКАЗАНЕ У БИЛАНСУ УСПЕХА КОЈИ ЈЕ ПРИКАЗАН У 
ТАБЕЛИ 3. ЗА ПОСМАТРАНИ ПЕРИОД ОСТВАРЕНА ЈЕ УКУПНА  БРУТО ДОБИТ У ИЗНОСУ ОД 
584.493,79 ДИНАРА. ИНДЕКСИ ОСТВАРЕЊА УКУПНИХ ПРИХОДА И УКУПНИХ РАСХОДА СУ У 
СИНХРОНИЗОВАНИ, ШТО ПОКАЗУЈЕ ДА СЕ БАЛАНСИРАЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА 
КОНТРОЛИШЕ У ЦИЉУ ОСТВАРЕЊА ПОЗИТИВНОГ РЕЗУЛТАТА, БЕЗ ОБЗИРА НА ПРОМЕНУ 
НАЧИНА ПОСЛОВАЊА. 

 
 
Укупне Трошкове у 2017. години представљамо у таблеарном приказу  
 
 



Табела 2. 

РБ. ВРСТА ТРОШКОВА 
ПЛАН 

2017

РЕАЛИЗАЦИЈА

2017

ИНДЕКС

4/3

1 2 3 4 5

1 Трошкови сировина и основног материјала 4,700,000 3,690,380.39 78.52%

2 Трошкови осталог материјала 1,400,000 833,822.23 59.56%

3 Трошкови горива, енергије и гаса 1,250,000 902,482.74 72.20%

4 Ситан инвентар који се отписује у целости 200,000 140,416.67 70.21%

5 Трошкови бруто зарада после умањења Б1 18,296,386 16,679,625.58 91.16%

6 Доприноси послодавца после умањења 3,275,052 2,985,652.94 91.16%

7 Уплата у Буџет РС 2,237,832 1,859,902.86 83.11%

8 Трошкови накнада по уговору о делу 200,000 0.00

9 Трошкови накнада за привр.и повр. послове 150,000 0.00

10 Трошкови накнаде физичким лицима - вештак 47,905.07

11 Трошкове накнада чланова НО 1,248,000 1,170,886.06 93.82%

12 Остали лични расходи 3,300,000 1,735,809.84 52.60%

13 Трошкови транспортних услуга 550,000 482,719.94 87.77%

14 Трошкови одржавања основних средстава 1,050,000 965,527.60 91.96%

15 Трошкови закупнина-корпа за јавну расвете 4,166,666.67 2,752,660.00 66.06%

16 Трошкови рекламе и пропаганде 250,000 248,667.62 99.47%

17 Трошкови осталих производних услуга 520,000 321,918.09 61.91%

18 Трошкови амортизације 800,000 1,210,291.86 151.29%

19 Трошкови непроизводних услуга 8,110,000 6,853,443.08 84.51%

20 Трошкови репрезентације 400,000 397,919.92 99.48%

21 Трошкови премије осигурања 600,000 567,510.13 94.59%

22 Трошкови платног промета 200,000 57,798.38 28.90%

23 Трошкови чланарина 130,000 5,000.00 3.85%

24 Трошкови осталих пореза и доприноса 300,000 66,182.89 22.06%

25 Остали нематеријални расходи 700,000 658,280.55 94.04%

26 Расходи камата 100,000 8,606.80 8.61%

27 Остали непословни расходи 1,000,000 226,907.68 22.69%

28 Обезвређење потраживања 100,000 0.00

29 Исправка из ранијих година 37,200.00

УКУПНО: 55,233,936.67 44,907,518.92 81.30%
 

 



Табела 3. 

у 000 динара

План Реализација

1 2 3 6 7 8

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 

и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 55,408 45,051 81.31%

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002
0

600

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

тржишту 1003

601

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

тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1005

603

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

тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008

61

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009
55,408 45,051 81.31%

610

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на 

домаћем тржишту 1010
55,408 45,051 81.31%

611

2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на 

иностраном тржишту 1011

612

3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на 

домаћем тржишту 1012

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на 

иностраном тржишту 1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

Група рачуна, 

рачун

Индекс 

 реализација                    

01.01. -дд.мм/                   

план 01.01. -дд.мм 

ПОЗИЦИЈА

 01.01 - 31.12.2017.

AOП

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 

+ 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 1018
54,034 44,635 82.61%

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 

И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 

И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023
6,300 4,665 74.05%

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024
1,250 902 72.16%

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025
28,707 24,480 85.28%

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026
6,537 4,772 73.00%

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027
800 1,210 151.25%

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 10,440 8,606
82.43%

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030 1,374 416 30.28%

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031  
 



66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 0

66, осим 662, 663 

и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ 

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033 0

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 

КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 100 9 9.00%

56, осим 562, 563 

и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ 

ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 1041 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 100 9 9.00%

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 

КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049 100 9 9.00%

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК  КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК  КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071  



Што се тиче биланса стања који представља упоредне прегледе активе тј. средстава са којима 
предузеће располаже  и пасиве тј. извора средстава на дан 31.12.2017. године  приказаног у Табели 
4. види се да укупна актива износи 25.725 (АОП 071) од тога стална имовина износи 20.826 (АОП 002)  
око 5% испод плана из разлога што током 2017. нисмо извршили додатну набавку основних средстава 
услед предузетих мера штедње. Обртна имовина је за 10% изнад плана из разлога што смо имали 
већи број ненаплаћених потраживања у оносу  на план (у највећем износу су у питању услуге пружене 
Општинској управи општине Бачка Паланка и потраживање од  Министарства за рад- породиљско 
одсуство).  Укупна пасива износи 25.725 (АОП 0464), а скрећемо пажњу на то да је износ обавеза из 
пословања мањи од планираног услед праћења, доброг планирања  и  редовног измирења обавеза. 

 
Табела 4 

у 000 динара

План Реализација

АКТИВА

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 002 21,916 20,826 95.03%

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 003

010 и део 019 1. Улагања у развој 004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 005

013 и део 019 3. Гудвил 006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 009

2
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 

+ 0015 + 0016 + 0017 + 0018)
010 21,900 20,810 95.02%

020, 021 и део 029 1. Земљиште 011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 012 17,436 17,164 98.44%

023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 3,146 2,328 74.00%

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 016 1,318 1,318 100.00%

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 018

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 019

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 020

032 и део 039 2. Основно стадо 021

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 023

БИЛАНС СТАЊА  на дан 31.12.2017.

31.12.2017. Индекс 

реализација 

дд.мм.гг /                  

план дд.мм.гг 

Група рачуна, 

рачун
П О З И Ц И Ј А АОП

 



04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 

+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)
024 16 16 100.00%

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности 

расположиве за продају
027 16 16 100.00%

део 043, део 044 и 

део 049
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 028

део 043, део 044 и 

део 049
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 033

5
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 

0040 + 0041)
034

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 037

053 и део 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042

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

0069 + 0070)
043 4,433 4,899 110.51%

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 044 1

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 045

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 046

12 3. Готови производи 047

13 4. Роба 048

14 5. Стална средства намењена продаји 049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 050 1

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 

0056 + 0057 + 0058)
051 2,433 3,137 128.94%

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 052

201 и део 209 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица 053

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 054

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 055

204 и део 209 5. Купци у земљи 056 2,433 3,137 128.94%

205 и део 209 6. Купци у иностранству 057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060 179

236
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР 

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
061

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 

0066 + 0067)
062

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица 063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица 064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 066

234, 235, 238 и део 

239
5. Остали краткорочни финансијски пласмани 067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 068 2,000 1,560 78.00%

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 069 19

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 070

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

0043)
071 26,349 25,725 97.63%

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072 34,122 34,122 100.00%  



ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 

– 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)
0401 25,124 24,795 98.69%

30
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 

0410)
0402 1 1 100.00%

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 1 1 100.00%

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 22,889 22,889 100.00%

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И 

ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД 

ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ 

РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД 

ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ 

РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 2,234 1,905 85.27%

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 1,403 1,403 100.00%

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 831 502 60.41%

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 

+ 0440)
0432

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435

413
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину 

дана
0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441  



 
42 до 49 (осим 498)

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

0462)
0442 1,225 930 75.92%

42
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 

+ 0448 + 0449)
0443

420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447

427
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања 

намењених продаји
0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450

43 осим 430
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 

0458)
0451 600 531 88.50%

431 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи 0452

432 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи 0454

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 600 531 88.50%

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 500 317 63.40%

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 125 82 65.60%

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 

0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0
0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 0464 26,349 25,725 97.63%

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 34,122 34,122 100.00%
 

 
Јавно предузеће „Стандард“ Бачка Паланка као правни следбеник ЈП „Дирекције за изградњу 

општине Бачка Паланка“ наставља са активностима које је и до сада радила у циљу обезбеђивања 
услова за несметано обављање комуналних делатности у општини Бачка Паланка, наставак 
започетих послова и почетак нових 

У извештајном периоду је редовно, без застоја и већих одступања од плана обављало 
своју основну делатност, а све је резултат изузетног напора који се улаже у тржишним 
условима пословања. 

 

 


