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ОПШТИ ПОДАЦИ 
 

 

Јавно предузеће "Стандард“ Бачка Паланка је настало реорганизацијом ЈП  

„Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка ("Службени лист 

Општине Бачка Паланка" број 23/16 и 35/16). 

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему Јавно предузеће је 

престало да послује послује као индиректни корисници буџета. 

У складу са Одлуком о оснивању Јавно предузеће "Стандард" се од 01.12.2016. 

године финансира из сопствених прихода пружањем услуга: 

 

• управљања путевима,  

• управљање пословним простором и гаражама у својини Општине Бачка 

Паланка,  

• урбанистичко и просторно планирање и пројектовање  

• обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту 

грађевинског земљишта,  

• управљања дечијим игралиштима, спортским теренима и урбаним 

мобилијаром,  

• управљања и одржавања јавне расвете 

за потребе Општине односно оснивача, осталих буџетских корисника као и за 

правна и физичка лица.  

 

 

Јавно предузеће "Стандард" врши следеће поверене послове: 

 

• управљање општинским путевима, улицама у насељеним местима и 

некатегорисаним путевима на територији Општине Бачка Паланка,  

• управљање пословним простором и гаражама у власништву Општине Бачка 

Паланка, 

• управљање, заштита и унапређење урбаног мобилијара, 

• управљање, заштита и унапређење дечијих игралишта и спортских терена, 

• обезбеђивање јавног осветљења, 

• израда планских докумената, просторних планова за потребе Општине и израда 

докумената за спровођење ових планова у складу са Законом, 

• израда Студија за потребе израде урбанистичких и просторних планова, 

• израда урбанистичких пројеката, пројеката парцелације, препарцелације, 

идејних решења, планова постављања привремених и монтажних објеката и сл. 

• израда програма, планова, елабората, предмера и предрачуна и сл. за 

уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, јавних 

објеката и добара од општег интереса, 

• архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање 

• пружање архитектонских и инжењерских услуга, пројектовање, израду 

планова, стручног надзора за потребе општине и осталих корисника буџетских 
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средстава, укључујући и област заштите животне средине и енергетске 

ефикасности, 

• други стручни и административно технички послови везани за послове 

архитектонске и инжењерске делатности и техничког саветовања, 

• други стручни и административно технички послови везани за урбанистичко 

планирање који су од значаја за општину, 

• прикупљање, сређивање, обрада, чување и публикација података од значаја за 

уређење простора и насеља. 

 

Основна делатност је дефинисана у Одлуци о усклађивању оснивачког акта са 

одредбама Закона о јавним предузећу а то је: 

 

42.99 - Изградња осталих непоменутих грађевина Опремање парцела потребном 

инфраструктуром (мелиорација, изградња путева, водовода, канализације, јавне 

расвете и др.) 

  

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ће се бавити и другим 

делатностима, као што су: 

 

70.22  Консултантске активности у вези са пословањем и осталим  управљањем,  

 71.11 Архитектонска делатност,  

 71.12. Инжењерске делатности и техничко саветовање, 

69.20  Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско 

саветовање,  

 82.11 Комбиноване канцеларијско – административне услуге,  

 68.32 Управљање некретнинама за накнаду,  

 68.31 Делатност агенције за некретнине,  

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,  

 68.10 Куповина и продаја властитих некретнина,  

 63.11 Обрада података, хостинг и сл.  

 62.01 Рачунарско програмирање,  

 43.34 Бојење и застакљивање,  

 43.21 Постављање електричних инсталација, 

 43.11 Рушење објеката,  

 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,  

 42.11 Изградња путева и аутопутева.  

 

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: 
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I - ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ који чине: 

1. Служба за урбанизам и пројектовање 

2. Служба за управљање путевима и јавном расветом 

 

II - ОДЕЉЕЊЕ  ПРАВНИХ, ОПШТИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА 

које чине: 

1. Служба за правне и опште послове  

2. Служба финансија  

 

 

Људски ресурси 

У 2018. години број запослених је 19, од којих је 17 радника запослено на 

неодређено време а 2 радника запослена на одређено време.  

Квалификациона структура запослених:   

• 15 са високом стручном спремом, 

• 2 са вишом стручном спремом  

• 2 са средњом стручном спремом. 

 

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 потребног за нормално 

функционисање предузећа. 

Због забране запошљавања 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 2018. години рађено је на основу усвојеног Програма 

пословања за 2018. годину ЈП "Стандард", као и на основу појединачних Налога и 

захтева од Председника општине, Општинске управе (Начелника општинске 

управе, Одељења за урбанизам и грађевинарство, Одељења за привреду), као и 

појединачних захтева трећих лица. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБИ 
 

1. ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ 
 

Техничко одељење обухвата Служба за урбанизам и  Служба за управљање 

путевима и јавном расветом и њиме руководи 1 извршилац – дипл. инж. саобраћаја. 

У Служби за урбанизам и пројектовање систематизовано је 8 радних места 

попуњених са 6 извршиоца (3 дипл.  инж. архитектуре и 3 дипл. инг. грађевине) а у Служби 

за управљање путевима и јавном расветом (1 дипл. инж. саобраћаја., 1 дипл. инж. 

електротехнике и 1 референт за јавну расвету)  

Обе службе заједно извршавају послове од којих су најважнији следећи: 

 

ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

1. План генералне регулације Бачке Паланке – предат Нацрт Плана и у току је 

поступање по примедбама пред Комисијом за планове. 

2. Измене и допуне ПГР Гајдобра - завршено поступање по примедбама у 

поступку је пред Комисијом за планове. 

3. План генералне регулације насеља Деспотово - чека се завршетак Комасације. 

4. План генералне регулације насеља Карађорђево - завршен и усвојен на 

Скупштини. 

5. Уговорене и урађене Стратешке процене утицаја плана на животну средину, 

са Заводом за урбанизам Војводине. 

 

ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

1. Измене и допуне ПДР-а Обровачки пут (блок 39 и делови блокова 30, 29, 38 и 

44) - усвојен,  

2. ПДР туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри - чека се допуна услова 

пре објављивања Нацрта на јавни увид, 

3. ПДР зоне кућа за одмор - Партизански пут у Визићу - завршен рани јавни 

увид, израда ће се наставити након завршетка комасације, 

4. ПДР зоне кућа за одмор - Скандала и Батов Дол у Визићу - завршен рани 

јавни увид, израда ће се наставити након завршетка комасације, 

5. ПДР блока 50 - Нацрт у изради, 

6. ПДР дела блока 22 у Товаришеву - Нацрт у изради, 
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7. ПДР јужне радне зоне у Бачкој Паланци - израђен Нацрт плана , израда ће се 

наставити након усвајања ПГР-а Бачке Паланке, 

8. ПДР блокова 52, 53, 56, 57 и 58 у Бачкој Паланци - израђен Нацрт плана , 

израда ће се наставити након усвајања ПГР-а Бачке Паланке,  

9. ПДР блокова 23 и 27 - израђен Нацрт плана , израда ће се наставити након 

усвајања ПГР-а Бачке Паланке. 

 

НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА 

 

1. Надзор на реконструкцији водоводне мреже у ул. Дунавска обала 

2. Надзор на реконструкцији водоводне мреже у ул. Староградска 

3. Надзор на реконструкцији водоводне мреже у ул. Обровачки пут 

4. Стручни надзор у току извођења радова на реконструкцији локалног пута L-2 

у Младенову 

5. Стручни надзор у току извођења радова на санацији отворених терена у 

Парагама 

6. Надзор на реализацији Уговора Извођење радова на редовном одржавању 

путева и  путних објеката на територији општине Бачка Паланка број Уговора 

IV-404-1/2017-21 од 21. 03. 2017. год. извођач радова ДОО "ПУТ ИНВЕСТ (у 

2018 години реализовано 655.670,00 дин без ПДВ-а) (УГОВОР ЗАВРЕШЕН У 

2018) 

7. Надзор на реализацији Уговора о јавној набавци редовно одржавање путева и 

путних објеката на територији општине Бачка Паланка број IV-404-1/2018-39 

od 30.03.2018. год.  извођач радова ДОО "ПУТ ИНВЕСТ " (у 2018 години 

реализовано  19.341.747,70 дин без пдв-а) УГОВОР СЕ ЗАВРШАВА У 2019 

8. Надзор на реализацији Уговора о јавној набавци радова-санација оштећења на 

опреми за аутоматско управљање саобраћајем и мониторинг саобраћаја, број 

IV-404/2-2017-81 od 04.05.2017. године. Извођач ДОО "Елком" Београд  (у 

2018 реализовано 809.245,00 без ПДВ-а) УГОВОР ЗАВРШЕН У 2018 

9. Надзор на реализацији Уговора о јавној набавци радова-санација оштећења на 

опреми за аутоматско управљање саобраћајем и мониторинг саобраћаја, број 

IV-404-2/2018-126 od 15.05.2018. године извођач радова ДОО "Инвест 

инжењеринг" Нови Сад, ДОО "Чегар електро" Бачка Паланка (реализовано у 

2018 - 2.398.634,00 без ПДВ-а) УГОВОР СЕ ЗАВРШАВА У 2019 

10. Надзор на реализацији уговора на редовном одржавању саобраћајне 

сигнализације на територији општине Бачка Паланка бр. IV-404-1/2017  од 

26.12.2017. Извођач радова ДОО "Сигнал" Сомбор (реализовано 8.683.248,70 

дин без ПДВ-а) УГОВОР ЗАВРШЕН У 2018 

11. Надзор на замени дела спољне столарије централне зграде ПУ „Младост“ у 

Бачкој Паланци 

12. Послови на реализацији Уговора o одржавању пружних прелаза на локалним 

и некатегорисаним путевима бр. 1/2017-4067 од 07.јула 2017.УГОВОР ЈЕ НА 

НЕОГРАНИЧЕНО ВРЕМЕ 

13. Стручни надзор над извођењем радова на замени осветљења ЛЕД изворима 

светлости (окончана ситуација) 
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14. Стручни надзор на адаптацији унутрашње расвете у објектима ОШ "Браћа 

Новаков" у Силбашу (окончана ситуација) 

15. Стручни надзор на реконструкцији и санацији зграде Културног центра у 

Бачкој Паланци - I фаза (3 привремене и окончана ситуација) 

 

ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Пројекат парцелације и препарцелације 1385 и 1386 Гајдобра 

2. Пројекат парцелације и препарцелације МАЈОНЕЗАРА Бачка Паланка 

3. Пројекат парцелације и препарцелације Влајков Бачка Паланка 

4. Идејни пројекат за санацију општинског пута Бачка Паланка - Обровац у 

Бачкој Паланци (Е-10/18_ИДП) 

5. Идејни пројекат за 2. фазу санације општинских путева у Бачкој Паланци - 

деоница Улице Бранка Бајића (од Улице војводе Живојина Мишића до 

скретања ка Специјалном резервату природе "Багремара") у Бачкој Паланци 

(Е-15/18_ИДП) 

6. Идејни пројекат за 3. фазу санације општинских путева у Бачкој Паланци - 

Улица цара Лазара у Бачкој Паланци (Е-16/18_ИДП) 

7. Идејни пројекат за 4. фазу санације општинских путева у Бачкој Паланци - 

траса пута која води улицама Новосадски пут (од разделног острва), Краља 

Петра I и Светозара Марковића (до раскрснице са Улицом цара Лазара) у 

Бачкој Паланци (Е-17/18_ИДП) 

8. Идејно решење/Пројекат за грађевинску дозволу за партерно уређење дела 

Улице Шафарикова (од Улице Иве Лоле Рибара до Улице дунавска обала) у 

Бачкој Паланци (Е-20/17; Е-20/17_ПГД) 

9. Идејни пројекат за санацију отворених спортских терена у Гајдобри (Е-

29/18_ИДП) Извештај о затеченом стању објекта са елаборатом геодетских 

радова за озакоњење отворених спортских терена у Гајдобри (Е-29/18_ИЗСО) 

10. Пројекат за извођење за изградњу аутобуских стајалишта на општинском 

путу Бачка Паланка - Обровац наспрам насеља Мајур и Телеп (Е-17-16_ПЗИ) 

11. Студија формирања новог коридора јавног пута - промена намене дела 

железничког подручја на коме се налази деоница локалне једноколосечне 

железничке пруге број 12: Бачка Паланка - Гајдобра (од путног прелаза на km 

2+165 до завршетка пруге) 

12. Пројекат за извођење за изградњу спортске сале у Деспотову  

13. Пројекат за извођење интерних саобраћајних површина, атмосферске 

канализације и спољног осветљења у оквиру комплекса фискултурне сале и 

изградња прикључка комплекса спортске сале на општински пут у Деспотову 

(Е-23/17_ПЗИ) 

14. Пројекат за извођење за изградњу окретнице за возила хитне помоћи и 

колског улаза до геронтолошког центра у Бачкој Паланци (Е-13/17_ПЗИ) 

15. Предмер и предрачун радова текућег и инвестиционог одржавања ОШ 

„Милета Протић“ у Товаришеву и ОШ „Браћа Новаков“ у Парагама 

16. ИДП – идејни пројекат санације вртића „Снежана“, на кат. парц. бр. 347 ко 

Челарево, у Челареву 

17. Пројекат инвестиционог одржавања фискултурне сале ОШ „Жарко 

Зрењанин“, на  кат. парцели  бр. 1054, КО Обровац, у Обровцу 
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18. Пројекат тоталне реконструкције објекта вртића у Силбашу 

19. Измена ПДР дела блока 24 и 29 у Бачкој Паланци-(Сл. лист 11/2018) 

20. Саобраћајни пројекат привремене саобраћајне сигнализације за затварање за 

саобраћај улице веселина маслеше од улице Југoсловенске армије до улице 

Иве Лоле Рибара.  

21. Саобраћајно пројекат привремене саобраћајне сигнализације за затварање за 

саобраћај улице пролетерске од улице Иве Лоле рибара до улице 7 јула. 

(инвеститор ЈКП Комуналпројект) 

22. Пројекат привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова на 

реконструкцији јавног пута - деоница општинског пута Л-2 у Младенову 

Катастарска парцела број 4545 КО Младеново 

23. Саобраћајни пројекат привремене измене режима саобраћаја за формирање 

линије техничког прегледа радних машина и пољопривредне механизације у 

10 насељених места Општине Бачка Паланка. 

 

ПОСЛОВИ ЗАПОЧЕТИ У 2018. ГОДИНИ 

1. Измене и допуне ПГР Гајдобра 

2. Технички преглед водоводне мреже у Челареву 

3. Технички преглед бунара Б-5 у Пивницама 

4. Надзор на реконструкцији водоводне мреже у ул. Иве Лоле Рибара 

5. Пројекат реконструкције атмосферске канализације у ул. Крајишких бригада 

6. Пројекат реконструкције атмосферске канализације у ул. Жртава фашизма 

7. Пројекат парцелације и препарцелације Фабричко насеље 

8. Пројекат атмосферске канализације у Младенову уз гробље 

9. Пројекат атмосферске канализације блока 25 УНИГРАНД 

10. Стручни надзор у току извођења радова на изградњи окретнице за возила 

хитне помоћи и колског улаза до геронтолошког центра у Бачкој Паланци 

11. Пројекат за грађевинску дозволу за реконструкцију коловоза и атмосферске 

канализације у Улици Његошева у Бачкој Паланци (Е-8/18_ПГД) 

12. Пројекат за грађевинску дозволу за реконструкцију коловоза и атмосферске 

канализације у Улици Гаврила Принципа у Бачкој Паланци (Е-7/18_ПГД) 

13. Пројекат за грађевинску дозволу за реконструкцију дела Улице Југ Богдана 

(од Улице нова 1 до Улице Бранка Бајића), изградња Улице нова 2 и 

прикључка интерне саобраћајне површине станице за снабдевање горивом на 

општинске путеве у Бачкој Паланци (Е-25/16_ПГД) 

14. Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу саобраћајница у улицама Нова 6 

(деоница од Улице Бранка Радичевића до Улице нова 7) и Нова 7 у ромском 

насељу "Черга" у Бачкој Паланци (Е-6/17_ПГД) 

15. Идејно решење/Пројекат за грађевинску дозволу/Пројекат за извођење за 

изградњу нове саобраћајнице (веза улица Мајевичка и Шумска) и 

реконструкција коловоза у Улици Шумска (од планиране саобраћајнице до 

Улице Бранка Радичевића) и санација система атмосферске канализације у 

Бачкој Паланци 

16. Идејно решење/Пројекат за грађевинску дозволу/Пројекат за извођење 

изградњу продужетка Улице мајевичка у Бачкој Паланци 

17. ПГР Бачке Паланке 
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18. Озакоњење помоћног објекта биоскопа 

19. ПЗИ Дом здравља БП 

20. Допуна ПГР Младеново 

21. Измена ПДР обровачки 

22. Надзор изградња споменика испред СО БП 

23. Парцелација 223020/2, 23021, 23022 КО БП 

24. Парцелација центар Гајдобре 

25. ПГР Деспотово 

26. Парцелација кружна раскрсница 

27. парцелација Матић Никола (код Унигранда) 

28. ПДР северног дела насеља Нештин намењеног радној површини и 

породичном становању  

29. Прojeкaт пaрцeлaциje и прeпaрцeлaциje приoбaлне зоне 

30. Стручни надзор на реконструкцији и доградњи зграде вртића у Силбашу - I 

фаза 

31. ИДР Изградње стамбених јединица социјалног становања и изградњe 

саобраћајница и јавног осветљења у улицама нова 6 и Нова 7 у ромском 

насељу "Черга" у Бачкој Паланци 

32. Пројекат изведеног стања (озакоњење) стамбених јединица социјалног 

становања у ромском насељу "Черга" у Бачкој Паланци 

33. Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри 

34. План детаљне регулације блока 50 у Бачкој Паланци 

35. План детаљне регулације дела блока 22 у Товаришеву 

36. Идејни пројекат дворишта Културног центра Бачка Паланка, на кат. парц бр. 

3174 КО Бачка Паланка - град, у Бачкој Паланци 

37. Пројекат партерног уређења дела Улице краља Петра I (од Улице Жарка 

Зрењанина до Улице Шафарикова) и реконструкција раскрснице улица Краља 

Петра I и Жарка Зрењанина у Бачкој Паланци (Е-18/18_ИДР) 

38. ПДР зоне кућа за одмор - Партизански пут у Визићу (урађен и чека се 

завршетак комасације) 

39. ПДР зоне кућа за одмор - Скандала и Батов Дол у Визићу (урађени чека се 

завршетак комасације) 

40. Пројекат реконструкције спортског терена за спортове на отвореном, на 

катастарској парцели број 3075/1 КО Бачка Паланка – град (блок „Партизан“) 

41. Елаборат етажирања пословног објекта на кат. парц. бр. 3717/15 КО Бачка 

Паланка-град (ЈП „Стандард“) 

42. Стручни надзор на реконструкцији и санацији зграде Културног центра у 

Бачкој Паланци - II фаза 

43. Стручни надзор на изградњи I фаза - отворени пливачки базен  

 

САГЛАСНОСТИ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНИХ 

ОБЈЕКАТА  

 

Општинска управа општине Бачка Паланка, Одељење за урбанизам и 

грађевинарство је током 2017 и 2018. године поднело ЈП “Стандард“ 25 захтева за 
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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 непостојања 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“.  

Највећи проблем представља дефинисање нове регулационе линије између 

јавног и приватног земљишта (у случајевима када је нелегални објеката 

изашао на јавну површину), односно непостојање правног основа на основу 

кога се може дати сагласност за промену регулационе линије. 

 

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. 

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА 

 

На основу Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Србије" број 

101/05, 123/2007, 101/2011 и 93/2012) и Одлуке о путевима општине Бачка Паланка 

("Службени лист Општине Бачка Паланка" број 3/2003) послови управљања, 

одржавања, заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима 

Општине Бачка Паланка поверени су Јавном предузећу "Стандард“. 

Одржавање путева и капитална улагања у путну привреду врше се у складу са 

Програмом путне привреде и Одлуком о буџету општине Бачка Паланка. Од  

децембра 2016. године изменама Закона о буџетском систему, ЈП „Стандард“ не 

врши избор извођача радова на пословима везаним за путну привреду, нити врши 

плаћање изведених радова јер није корисник буџета. 

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 
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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 врше се у складу са 

Програмом путне привреде 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. 
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• 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. 

 

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. 

 

 

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 
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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. 

 

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 поступљено је по примљеним 

Решењима  и службеним белешкама надлежних органа и то:  

На основу обиласка путева од стране одељења за саобраћај и извођача радова и на 

основу Решења наведених надлежних институција упућено извођачима радова 

налози за извршење радова у области одржавања путева и саобраћајне 

сигнализације.  

 

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. 
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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 31. 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.  



 

Страна 17 од 40  

2. ОДЕЉЕЊЕ ПРАВНИХ, ОПШТИХ И 

ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА 
 

Одељење обухвата две службе и њом руководи 1 извршилац – дипл.правник. 

 

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

 

У Служби за правне и опште послове систематизовано је 4 радна  места која су 

попуњена са 3 извршиоца. ( 1 правник, 1 економиста и  1 администратор). 

Служба за правне и опште  ослове послове је организациона целина која у домену 

правне струке, и општих заједничких послова, прати и сервисира рад осталих 

служби и предузећа у целини, координира рад са одговарајућим органима 

Општинске управе, врши стручно техничку обраду предлога нормативних општих 

аката у областима и делатностима од значаја за рад Предузећа, а које доноси 

Скупштина општине Бачка Паланка, сервисира рад пословодног органа и органа 

управљања Предузећа, припрема општа акта Предузећа, стара се о примени 

прописа који се односе на пословање и остварење права и обавеза запослених у 

Предузећу, обезбеђује техничке услове за функционисање запослених у 

Предузећу, води евиденцију пословног простора и гаража које су у својини 

Општине и врши израду Уговора о закупу, води евиденцију наплате и базу 

података закупаца, и обавља све друге опште послове неопходне за нормалан 

свакодневни рад. 

У извештајном периоду није било поступака пред арбитражама или другим 

сличним телима. У области остварења права и обавеза запослених није било 

ситуација које би захтевале посебно излагање. 

Јавне набавке 

 

Планом јавних набавки за 2018. годину који је усвојен 26.02.2018. године и који је 

имао 2 Измене ( 29.3.2018. године и 20.08.2018. године) планирана је набавка 

добара, услуга и радова у укупној вредности од 11.300.000,00 динара без пдв-а.  

Током 2018. године у складу са Планом јавних набавки спроведено је 3 поступака 

јавне набавке мале вредности и то: 

 

рб назив вредност закљученог уговора 

1 јавна набавка услуга - геодетске услуге 4.300.000,00 динара без пдв-а 

2 јавна набавка добара - електро материјал 2.700.000,00 динара без пдв-а 

3 јавна набавка услуга - изнајмљивање аутокорпе 3.000.000,00 динара без пдв-а 

 

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 конкурсне документације за спровођење 12 поступака јавних набавки  
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( јавне набавке које су прешле у надлежност општине, а биле су у надлежности 

ЈП"Стандард ). 

Техничке службе ЈП Стандард" су припремале потребну техничку документацију 

за поступке јавних набавки из области послова поверених на управљање нашем 

предузећу. 

Судски поступци 

 

Пред судовима се тренутно води: 

 

• 7 судских спорова ради наплате потраживања дуговања насталих по основу 

закупа пословног простора/гаража у којима је ЈП Стандард тужилац. Вредност 

ових спорова је укупно 5.489.335,00 динара. 

• 9 спорова у којима је ЈП Стандард тужена страна. 1 предмет је ради 

поништаја Одлуке СО Бачка Паланка, 1 предмет је ради утврђивања права 

својине, а остали предмети су ради исплате накнаде штете у којима је ЈП 

Стандард тужен као управљач путева. Вредност ових спорова је 4.631.000,00 

динара.  

 

Трошкови судских поступака и накнаде штете 

 

рб врста трошка износ 

1 судске таксе  206.468,00 

2 трошкови парничког поступка по пресудама  471.149,00 

3 накнаде штете по судским пресудама 1.034.045,35 

4 трошкови вештачења  57.525,32 

5 накнаде штете по Одлукама Надзорног одбора 87.584,00 

У К У П Н О 1.856.771,67 

 

Напомена: Потребно да локална самоуправа, као власник путева на 

територији општине Бачка Паланка,обезбеди потребна средства, за плаћање 

досуђених накнада штете, с обзиром да ово јавно предузеће врши само 

административно – техничке послове везане за управљање путевима и не 

остварује никакве друге приходе по овом основу. Сви одштетни захтеви су 

из периода када је ово јавно предузће било буџетски корисник.  

 

Спроведене активности за унапређење процеса пословања 

  

У току 2018. године предузеће је водило рачуна о стварању квалитетније 

логистичке подршке за успешну реализацију поверених послова. Такође, 

приступило се улагању у побољшање услова за рад запослених ради подизања 

квалитета извршавања услуга из делокруга рада предузећа. На нивоу целог 

предузећа у 2018. години је настављен континуитет у едукацији запослених из 

свих служби у смислу посете семинарима и саветовањима У оквиру предузећа 
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обучен потребан број оператера и извршилаца за спровођење процеса који се 

обављају у оквиру Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП) у којој 

учествујемо као имаоци јавних овлашћења. У служби уведена је аутоматизација 

књижења уплата и прилагођавање софтвера за издавање рачуна закупцима 

пословног простора и гаража.  

 

Спроведене активности у области корпоративног управљања: 

 

У 2018. години донета је Систематизација ЈП "Стандард" која је усклађена са 

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему 

државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине 

Војводине и систему локалне самоуправе, као и стварним потребама предузећа. 

Менаџмент предузећа је у протеклој години похађао семинаре и едукације из 

корпоративног управљања и из финансијског управљања и контроле. Сходно 

наводима из претходне тачке овог програма, евидентно је да се у предузећу 

активно радило у 2018. години на унапређењу процеса пословања у предузећу, а 

све у циљу поштовања начела корпоративног управљања. 

Остваривање стратешких циљева предузећа претпоставља успостављање процеса 

поседовања оптималног броја запослених са одговарајућим квалификацијама, 

знањима, вештинама и способностима, како би се ангажовали ресурси који ће 

достићи циљеве путем извршења њихових прецизно дефинисаних задатака. 

У циљу побољшања ефикасности стратешки циљеви предузећа, у области 

људских ресурса, су следећи:  

• развој корпоративне културе, осигурање адекватног броја и структуре 

запослених ( запошљавање и задржавање висококвалификованих кадрова ), 

избор одговарајућих модела мотивисања запослених за рад, подстицање у 

даљој едукацији, проширивању и стицању нових знања, 

• вештина и интереса, проактивно ангажовање менаџмента и запослених на 

променама и стварању позитивних ставова према променама, остваривању 

жељених и планираних резултата, констатном развоју, уз осигурање повољне 

радне атмосфере и добрих међуљудских односа, а уједно и остварење 

социјалних циљева, побољшање социоекономског положаја запослених, као и 

брига за њихову безбедност и здравље.  

 

У процесу управљања људским ресурсима посебно место има мотивисање 

запослених на веће залагање у раду и на рационалније коришћење расположивих 

материјалних услова пословања. 

Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном, Законом о 

буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 

прописана су ограничења новог запошљавања у јавном сектору. На наведени 

начин ограничено је запошљавање потребног стручног кадра и реализација 

планиране кадровске политике. 
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Извештај о раду Надзорног одбора за 2018. годину 

У току 2018. године одржано је 8 седница Надзорног одбора. 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 15 тема везаних за делатност предузећа. 

  

Теме о којима је расправљано су биле везане за проблематику рада предузећа као 

нпр: разматрање извештаја о попису, разматрање кварталних извештаја, 

разматрање извештаја о раду за 2017. годину, доношење одлуке о изменама и 

допунама Програма рада за 2018. године и др. 

 

Одлуке које је доносио Надзорни одбор доношене су једногласно од стране 

присутних чланова и прослеђиване надлежним органима на даље поступање. 

 

Извештај о пословном простору и гаражама  

 

Целокупан Извештај и анализа ове области су дати  у делу ПОВЕРЕНИ 

ПОСЛОВИ. 

 

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ 

У Служби за финансије систематизовано је 3 радна места која су попуњена са 3 

извршиоца ( 3 дипл.економиста)  

Служба за финансије је током 2018. године вршила:  

• праћење и уређивање питања из области финансија везаних за Јавно предузеће,  

• израду Финансијког плана  пословања за Јавно предузеће, -  

• кварталног извештавања о реализацији Програма пословања Јавног предузећа,  

• контролу плана и остварење финансијског плана, 

• праћење прихода из осталих извора,  

• праћење ликвидности средстава Јавног предузећа у складу са законом, 

• праћење наплате потраживања на основу уговора закључених на тржишту,  

• праћење анализирање и извештавање о стању имовине и средстава Јавног 

предузећа,  

• књиговодствено-рачуноводствене послове,  

• послове финансијског пословања, послове ликвидатуре, 

• обрачуна зарада и других личних примања,  

• послове вођења статистичких података, 

• послове припреме података за тужбе за ненаплаћена потраживања,  

• праћење прописа и примена закона и других прописа који се односе на Јавно 

предузеће, 

Финансијски извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из 

Програма пословања за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. је дат у делу 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ  АКТИВНОСТИ 

ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. 
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ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ 
 

ЈАВНА РАСВЕТА 

 

Анализа  

Нa тeритoриjи oпштинe Бачка Паланка jaвнa рaсвeтa сe мoжe грубo 

клaсификoвaти нa слeдeћи нaчин: 

Рaсвeтa нa нaдзeмнoj нискoнaпoнскoj мрeжи  

Овo 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  

Овo 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 

Овo 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. 
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По пријави кварова, од стране грађана, врши се појединачна замена опреме јавне 

расвете.  

 

У 2018. 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 989 680 635 157 

  

Најбитније активности на пословима одржавања јавне расвете: 

•  Због неисправности делова јавне расвете било је потребно пронаћи узроке и   

лоцирати исте. Локализација квара је извршена 23 пут.  

•  Извршена је замена 20 фото релеја са сензором. 

•  Извршена је замена 9 контактора. 

•  Монтирано укупно 2183 метара кабла. 

•  Због дотрајалости и замућености кугли на канделаберима замењено је 50 истих. 

•  Монтожа и демонтажа новогодишње јавне расвете 

 

У 2018.г. постављено је 48 нових светиљки. 
 

ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА И СПОРТСКИ ТЕРЕНИ 

 

У оквиру Уговора о вршењу административних и техничких услуга број IV-016-

55/2017 од 07. 12. 2017. год. и наш број 011-496/1-17 од 07. 12. 2017. године, 

закљученог између Oпштине Бачка Паланка и ЈП „Стандард“ уговорено је да ЈП 

„Стандард врши надзор над извођењем радова на дечијим игралиштима и 

спортским теренима који су у власништву Општине Бачка Паланка. Јавном 

предузећу су наложени послови вршења стручног надзора над извођењем радова 

на одржавању дечијих игралишта и спортских терена Налогом бр. IV-016-5/2018-

93 од 21.05.2018.године. 

 

У овом тренутку се на територији Општине Бачка Паланка на 58 локација налазе 

постављена дечија игралишта са укупно 248 реквизита и то 26 у насељеним 

местима Општине и 31 у граду од којих 7 у оквиру вртића односно ПУ 

„Младост“. У 2018. години је на захтев ПУ „Младост“ почело уклањање справа из 

дворишта вртића. Уклоњене справе се пребацују на друге локације на којима је 

потребно заменити справе које више нису у функцији због степена оштећења и 

представљају опасност по кориснике. 
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Предвиђени век 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 2018. године извршена је санација виталних склопова и делова на свим 

справама и на свим дечијим игралиштима на територији општине Бачка Паланка. 

Након година занемаривања стављене су у функцију и љуљашке са пењалицама и 

клацкалице које су израђене од метала које судетаљно сервисиране и стављене у 

функцију. Такође је у 2018. години враћено у функцију и дечије игралиште у 

Визићу које је годинама било ван функције и представљало је потенцијалну 

опасност. 

 

Замењена је комплетна заштитна ограда на спортском терену „Партизан“, а на 

терен је постављена гумена „Тартан“ подлога и постављене су нове кошаркашке 

табле и нови голови са мрежама. У Карађорђеву су постављене две нове табле на 

кошаркашком терену. 

 

У августу 2018. године је донет Правилник о безбедности дечијих игралишта 

којим се којим се прописују битни захтеви за заштиту здравља и безбедности који 

се односе на потребне површине и опрему за јавна дечија игралишта, а примена је 

отпочела у новембру 2018. Период усклађивања већ изграђених игралишта са 

новим Правилником је три године, а сва нова игралишта која се постављају 

морају бити по новом Правилнику. Један број игралишта ће морати бити 

уклоњено са тренутних локација, јер неће бити могуће ускладити их са 

Правилником. За усклађивање постојећих игралишта ће бити неопходно 

издвојити додатна финансијска средства како би се задржала у функцији. 

 

Као и ранијих година један од највећих проблема на које се наилазило у 

пословима одржавања дечијих игралишта и спортских терена је вандализам на 

који су полицијској станици у Бачкој Паланци слате пријаве против нн 

починиоца. 

 

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 5 8 - 2 

МЗ 

Младеново 
2 2 2 - - 

МЗ Визић 1 2 2 - - 
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МЗ Нештин 1 3 4 - - 

МЗ Челарево 2 2 3 - - 

МЗ Нова 

Гајдобра 
3 4 7 - - 

МЗ Гајдобра 2 4 2 - - 

МЗ Силбаш 3 4 7 - - 

МЗ Параге 3 3 5 - - 

МЗ Деспотово 3 3 6 - - 

МЗ Пивнице  2 2 4 - - 

МЗ Стари 

Град 
7 7 13 - - 

МЗ Братство  8 9 11 - - 

МЗ Центар 7 10 14 - - 

МЗ Дунав 

(Тиквара) 
3 3 6 - 4 

УКУПНО: 56 68 103 15 6 
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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 

Одлуке о условима и начину давања у закуп пословног простора („Службени лист 

Скупштине Општине Бачка Паланка“ број 39/2017).  

Наплаћене закупнине су изворни приход Општине Бачка Паланка. 

У току 2018. године рађени су следећи послови: 

• oдржана су јавна надметања - лицитације и тим путем издата су 3 (три) 

пословна простора. 

• прављење и слање рачуна за плаћање месечне закупнине корисницима 

пословних простора (51 пословни простор), 

• прављење и слање рачуна закупцима за плаћање месечне закупнине (86 

гаража), 

• утуживање дужника за неплаћену закупнину пословног простора, 

• вођење евиденције и контрола стања уплата за пословне просторе и гараже, 

• израда и давање огласа за послове просторе у средствима информисања, 

• прикупљање и чување понуда и пријава на оглас, 

• стручно - административни послови за комисију за доделу пословног простора 

и гаража у закуп у фази отварања писмених понуда, односно усменог јавног 

јавних надметања - лицитације, 

• вођење помоћних евиденција. 

  

У извештајном периоду наплаћен износ на име закупнина за пословни простор и 

гараже је 4.894.914,26 са пдв-ом.  

 

Вредност признатих улагања закупаца по основу инвестиоционих улагања у 

пословне просторе од претходних година у 2018. години износи 853.258,90 

динара. Поступак признавања трошкова улагања вршен је у складу са чланом 40.  

Одлуке о условима и начину давања у закуп пословног простора („Службени лист 

Скупштине Општине Бачка Паланка“ број 39/2017).  

 

 Пројекције наплате за 2019. годину је да ће се и даље наставити тренд раста 

наплате потраживања по основу закупа гаража и пословних простора и очекује се 

да ће наплата потраживања по основу закупа гаража износити око 1.250.000,00 

динара, а наплата потраживања по основу закупа пословних простора износити 

око 4.500.000,000 динара, не рачунајући висину признатих улагања сопствених 

средстава закупаца у поменуте износе. 
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 НАПОМЕНА: 

Није решен статус ко управља и издају у закуп пословне просторе који се 

налазе у зградама Месних заједница, пословним просторима које користе 

политичке странке и удружења грађана. Такође је остало отворено питање 

коме се поверава управљање Домовима културе, а који се налазе у сеоским 

Месним заједницама. 

 

ОРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ПАЛАНКА 

 

Јавном предузећу „Стандард“ је поверено управљање и одржавање урбаног 

мобилијара на јавним површинама Општине Бачка Паланка. У периоду од 

01.01.02018. године до 31.12.2018. године ЈП „Стандард“ вршило je следеће 

послове: 

• обилазак и утврђивање стања постојећих објеката урбаног мобилијара, 

• стручни надзор и контролу на одржавању урбаног мобилијара, 

• стручни надзор и контролу на изградњи нових објеката урбаног мобилијара, 

• обилазак и утврђивање стања постављеног урбаног мобилијара, 

• израда програма управљања и одржавања објеката урбаног мобилијара за 2019. 

годину, 

• вођење помоћних евиденција. 

 

У поменутом периоду издато је 9 (девет) налога за извођење радова на одржавању 

и постављању новог урбаног мобилијара и у ту сврху урађени су следећи радови:  

 

• замењене су нове штафле на постојећим клупама на дечијем игралишту код 

„Тикваре“, у парку у Карађорђеву, код СУП-а у Бачкој Паланци, код дечије 

амбуланте у Бачкој Паланци, код спортском игралишта у блоку „Партизан“, 

код хиподрома у Карађорђеву, код рекреационог центра у близини  „Тикваре“, 

1.249.206,00 дин. 1.252.676,50 дин.
1.027.308,00 дин.

1.250.000,00 дин.

948.794,00 дин.

2.548.237,10 дин.

3.887.571,26 дин.

4.500.000,00 дин.

0,00 дин.

1.000.000,00 дин.

2.000.000,00 дин.

3.000.000,00 дин.

4.000.000,00 дин.

5.000.000,00 дин.

6.000.000,00 дин.

7.000.000,00 дин.

2016. година 2017. година 2018. година 2019. година

Преглед наплате потраживања и пројекција за 2019. годину

Наплата потраживања по основу закупа гаража

Наплата потраживања по основу закупа пословних простора
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у центру Младенова у близини ОШ „Бранко Ћопић“, 

• постављен је бехатон око фонтане у центру Деспотова, код зграде Месне 

заједнице „Деспотово“, 

• постављене су недостајуће бетонске пирамиде дужином улице Веселин 

Маслеша у Бачкој Паланци, 

• саниране су штафле шмирглањем и премазивањем фарбом на постојећим 

клупама код Дунава, испред зграде Општинске управе Општине Бачка 

Паланка, код хиподрома у Карађорђеву, на спортском игралишту у блоку 

„Партизан“, 

• постављени су нови дрвени елементи – греде на огради код „Тикваре“, између 

две чарде у Бачкој Паланци, 

• постављене су нове парковске клупе у комбинацији метал – дрво, у близини 

фудбалског стадиона и ОШ „Алекса Шантић“ у Гајдобри и у блоку „Партизан“ 

у Бачкој Паланци. 

 

Вредност поменутих радова износила је 1.807.407,00 динара са ПДВ-ом.  

 

ЈП "Стандард" извештава да  је током 2018. године извођач радова ДОО "Хармо" 

поступио по радним налозима бр. УМ 01/18, УМ 02/18, УМ 03/18, УМ 04/18, УМ 

05/18, УМ 06/18, УМ 07/18, УМ 08/18 и УМ 09/18 и у складу са понудом извршио 

наложене радове по том налозима, у уговору предвиђеном временском року. 

 

Највећи проблем код одржавања урбаног мобилијара Општине Бачка Паланка је 

вандалско понашање појединаца који намерно ломе, кидају и пале клупе, канте и 

остале објекте урбаног мобилијара. Потребно је одлучније санкционисање 

оваквих недела од стране надлежних, али будући да се углавном ради о 

малолетним лицима, мере и кривично гоњење у оваквим случајевима је готово без 

ефекта. Свако оштећење и намеран лом се пријављују полицији као директно 

угрожавање безбедности грађана. 
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПЛАНИРАНИХ  АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 

31.12.2018. 
 

Приходи 

 

Последњом изменом Програма пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка 

Паланка за 2018. годину на који је Скупштина општине Бачка Паланка дала 

сагласност  планирано је укупно 58.700.000,00 динара прихода.  Од тога је 

планирани приход од израде Планске, пројектне документације и других налога 

износио је 26.666.666.67 динара, приход од накнаде за услуге по повереним 

пословима 13.750.000 динара, приход од именованог Надзора 2.500.000 динара, 

приход од послова на одржавању јавне расвета 9.583.333,33 динара, остали 

приходи из пословања 5.700.000 динара и ванредни приходи 500.000 динара. Од 

укупно планираног Прихода од израде Планске пројектне документације и других 

налога  предузеће је реализовало 25.241.612,18 динара што износи 94,66%  

планираног, приход од накнаде за услуге по повереним пословима реализован у 

износу од 12.105.338,00 динара што представља 88,04%  планираног, приход од 

именованог Надзора у износу од 2.352.168,57 динара што представља 94,09% 

планираног, приход од послова на одржавању јавне расвете 8.599.252,00 динара 

што износи 89,73% планираног, остали приходи из пословања 1.485.034,29 динара 

што износи 26.05% и ванредни приходи 219.702,05 дин што износи 43,94% 

планираног. У односу на укупно планиране приходе Јавно предузеће „Стандард“ 

је реализовало  85,18% плана што је приказано у наредној табели: 

 

РБ ВРСТА ПРИХОДА
ПЛАН 

2018

РЕАЛИЗАЦИЈА 

2018

ИНДЕКС 

4/3

1 2 3 4 5

1 Приход од израде Планске, пројектне документације и др. 26,666,666.67 25,241,612.18 94.66%

2 Приход од накнаде за услуге по повереним пословима 13,750,000.00 12,105,338.00 88.04%

3 Приход од именованог надзора 2,500,000.00 2,352,168.57 94.09%

4 Приход од послова на одржавању јавне расвете 9,583,333.33 8,599,252.00 89.73%

5 Остали приходи из пословања 5,700,000.00 1,485,034.29 26.05%

6 Ванредни приходи 500,000.00 219,702.05 43.94%

УКУПНО: 58,700,000.00 50,003,107.09 85.18%  
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Расходи 

 

У анализираном периоду укупни трошкови су реализовани 84,51% укупно 

планираних. 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.  

 

Позиција трошкови осталог материјала – (утрошени канцеларијски материјал, 

материјал за хигијену, трошкови резервних делова, материјала за одржавање 

канцеларија...).  

 

Позиција ситног инвентара који се отписује у целости – представља трошкове 

једнократног отписа ситног инвентара.  

 

Позиција трошкови бруто зарада после умањења Б1- подразумева трошкове 

зарада, накнада зарада и осталих личних примања који су мањи у односу на 

планиране услед мањег броја ангажованих радника у односу на број планираних 

за 2018. 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 закључило уговоре о привременим и повременим пословима па 

самим тим није дошло до овог трошења планираних средстава.  

 

Позиција трошкова накнаде члановима НО су у оквиру планираних.  

 

Позиција трошкова осталих личних расхода обухватају трошкове солидарних 

помоћи, јубиларних награда, службених путовања који је знатно испод 

планираних због рестриктивне политике предузећа у трошењу истих.  

 

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. Трошкови 

непроизводних услуга обухватају трошкове ревизије финансијских извештаја, 

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

лиценци и сл.  
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Позиција остали нематеријални расходи обухватају трошкове судских такси, 

претплата на литературу, трошкови паркинга, трошкови РГЗ-а који су услед 

великог обима послова били већи од планираних.  

РБ ВРСТА ТРОШКОВА

ПЛАН 

2018

РЕАЛИЗАЦИЈА 

2018

ИНДЕКС

 4/3

1 2 3 4 5

1 Трошкови сировина и основног материјала 3,570,000 2,786,856 78.06%

2 Трошкови осталог материјала 580,000 427,044 73.63%

3 Трошкови горива, енергије и гаса 1,100,000 987,006 89.73%

4 Трошкови једнократног отписа 200,000 21,250 10.63%

5 Трошкови бруто зарада после умањења Б1 19,647,888 16,940,726 86.22%

6 Доприноси послодавца после умањења 3,516,972 3,032,390 86.22%

7 УПЛАТА У БУЏЕТ РС 2,941,932 1,873,236 63.67%

8 Трошкови накнада по уговору о делу 200,000 163,755 81.88%

9 Трошкови накнада за привремене и пов. Послове 150,000 0

10 Трошкове накнада чланова НО 1,248,000 1,234,177 98.89%

11 Остали лични расходи 2,810,000 2,242,001 79.79%

12 Трошкови услуга на изради учинака 9,000,000 7,328,351 81.43%

13 Трошкови транспортних услуга 600,000 509,683 84.95%

14 Трошкови одржавања основних средстава 770,000 771,554 100.20%

15 Трошкови закупнина-корпа за ЈР 4,500,000 2,868,300 63.74%

16 Трошкови рекламе и пропаганде 250,000 198,946 79.58%

17 Трошкови осталих производних услуга 620,000 602,112 97.11%

18 Трошкови амортизације 1,200,000 1,099,651 91.64%

19 Трошкови непроизводних услуга 2,465,000 1,895,432 76.89%

20 Трошкови репрезентације 400,000 398,287 99.57%

21 Трошкови премије осигурања 550,000 546,225 99.31%

22 Трошкови платног промета 100,000 69,723 69.72%

23 Трошкови чланарина 100,000 84,000 84.00%

24 Трошкови осталих пореза и доприноса 150,000 84,397 56.26%

25 Остали нематеријални расходи 700,000 746,640 106.66%

26 Расходи камата 30,000 125,749 419.16%

27 Остали непословни расходи 1,000,000 1,650,304 165.03%

28 Обезвређење потраживања 80,000 732,867 916.08%

УКУПНО: 58,479,792 49,420,664 84.51%  
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Позиција расходи камата су веће у односу на план из разлога што су  изгубљени 

судски спорови који се повлаче из ранијих година утицали да и остали 

непословни расходи буду изнад планираних.  

Укупне Трошкове у 2018. години представљамо у табеларном приказу.  

Jавно предузеће „Стандард“ је у току пословне 2018. године остварило позитивне 

резултате пословања исказане у билансу успеха који је приказан у табели за 

посматрани период остварена је укупна  бруто добит у износу од 582.443.50 

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. 
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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. 
 

 

Председник Надзорног одбора 

 

Симо Јандрић 

 


