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1. Основни подаци о органу јавне власти и информатору
    Јавно предузеће за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола, 

Карађорђева бр.6  (скраћено: ЈП «Тржница» Б.Топола) основано је Одлуком Скупштине Општине 
Бачка Топола 20. децембра 2001. године. Скупштина општине Бачка Топола је 16.маја 2013. Године 
донела Одлуку о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа за одржавање пијаце и 
пружању услуге на њој ради усклађивања са Законом о јавним предузећима а такође и 2018. 
 Године је извршено усклађивање са Законом о јавним предузећима („ Службени лист општине 
Бачка Топола“, број 11/2018, 12/2018 и 14/2018). 

    Регистрована делатност ЈП «Тржнице» је: трговина на мало на тезгама и пијацама;
трговина на мало изван продавница; туристички смештај у домаћој радиности; ресторанске услуге; 
складишта и стоваришта и приређивање сајмова и изнајмљивање некретнина. У оквиру 
регистроване делатности ЈП «Тржница» обавља послове издавања у закуп односно коришћење 
пијачних тезги и пијачног простора, вашаришног простора и простора сточне пијаце, те издавања у 
закуп односно коришћење пословних просторија.

    ЈП «Тржница» обавља своју делатност на пијачном простору – градском грађевинском земљишту у 
државној својини, број парцеле 6595 к.о. Б.Топола-град, укупне површине 8830 кв.м.-дато на 
коришћење уговором 25.08.2006. године под бројем 464-14/2006 као и уговорa заведеним под 
бројем:464-1/2014-V  од 13.01.2014.године и уговорa заведеним под бројем:464-1/2014-V -1 од 
16.01.2014.године. Скупштина општина Бачка Топола је на седници под бројем 464-32/2018 – 
V одржаној 27 јуна 2018.  године, дала горе наведене непокретности у јавној својини општине Бачка 
Топола на даље коришћење Јавном предузећу „Тржница“. 

    На пијачном простору изграђене су две пијачне хале које су у функцији пословања предузећа. 
Надаље, своју делатност обавља и на вашаришном простору и простору сточне пијаце у Бачкој 
Тополи на основу Одлуке Скупштине општине Бачка Топола о промету робе на пијацама и 
вашарима (Сл.лист општине Б.Топола, број 4/2003) по којој одлуци пијацама и вашарима у Бачкој 
Тополи управља Јавно предузеће «Тржница» Бачка Топола.

    ЈП «Тржница» у склопу регистроване и поверене делатности, врши и одржавање и управљање 
паркинг просторима који се наслањају на северни и јужни део пијачног простора и у употреби су 
пијачног и вашаришног простора. (Дат на привремено коришћење Уговором број 464-1/2014-V од 
13.01.2014 , Анексом бр.1 464-1/2014-V-1 од 16.01.2014 као и Анексом под бројем 464-32/2018 – V од 
 27 јуна 2018.  године.)

    Јавно предузеће «Тржница» је као привредни субјекат уписан код Трговинског суда у Суботици Фи: 
143/2002 дана 23.01.2002. године. У регистар привредних субјеката регистровано је под бројем БД 
37590/2005, 16.06.2005.године и под бројем БД 89509/2005, 26.09.2005. године.

Основни подаци о органу јавне власти

Основни подаци

Назив
ЈП Тржница

Адреса (улица и број)
Карађорђева 6

Поштански број
24300

Седиште
Бачка Топола

Матични број (МБ)
08745501

Порески идентификациони број (ПИБ)
101444545

Адреса електронске поште одређене за пријем електронских поднесака органа
trznicabt@stcable.rs

Интернет страница органа јавне власти
http://www.trznicabt.co.rs
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Подаци о радном времену органа јавне власти
07-15h

Подаци о приступачности особама са инвалидитетом објеката које орган јавне власти користи
Западна пијачна хала има само приземни део који користе закупци и посетиоци и она је пристучна 
за особе са инвалидитетом. Док источна пијачна хала поред приземног дела где особе са 
инвалидитетом имају могућност да користе, има и спратни део  хале где се налазе канцеларије 
предузећа. Због јако уског ходника где је постављено степениште за спрат није могућ приступ 
инвалидима.

Приступ информацијама од јавног значаја

Информатор

Датум израде и објављивања првог информатора
28.02.2013. године

Лице одређено за унос података у информатор
Име и презиме
Наташа Сушић

Контакт телефон
024711329

Адреса електронске поште
natasa.trznica@gmail.com

Радно место, положај
Главни књиговођа

Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја

Име и презиме лица овлашћеног за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног 
значаја односно, ако није одређено то лице, име и контакт руководиоца органа;
Драгана Огњеновић

Контакт телефон
024715198

Адреса електронске поште
trznicabt@stcable.rs

Назад на Садржај
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2. Организациона структура (органиграм)
Органи у ЈП «ТРЖНИЦА» за одржавање пијаце и пружање услуга на њој су:
 
·         Надзорни одбор, као орган управљања
·         Директор, као орган пословођења

    У Јавном предузећу се образује стручна служба коју чине Технички руководиоц и Главни књиговођа 
а која врши : све стручне, организационе, финансијске, књиговодствене, административне и 
техничке послове и задатке, неопходне за редовно функционисање Јавног предузећа у складу са 
Законом, Статутом и другим прописима, који обезбеђује уредно пружањe услуга свим корисницима. 

Oрганизационa структурa у графичком облику (органиграм)

Органиграм

Приказ организационих јединица органа, односи надређености и подређености који међу њима 
постоје
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Систематизација радних места

Линк ка акту

Напомена
У Јавном предузећу се образује стручна служба која врши : све стручне, организационе, 
финансијске, књиговодствене, административне и техничке послове и задатке, неопходне за 
редовно функционисање Јавног предузећа у складу са Законом, Статутом и другим прописима, 
који обезбеђује уредно пружање комуналних услуга свим корисницима, тј. како продавцима тако и 
купцима. 
За извршавање послова и задатака ЈП систематизују се групе послова и задатака како следи :
Главни књиговођа: Наташа Сушић, мастер економиста

    Врши све рачуноводствене, статистичке и административно-канцеларијске послове за потребе 
Јавног предузећа. 

    - израђује, у сарадњи са директором, предлог финансијског плана и програма рада Јавног 
предузећа,

    - иницира и прати набавке основних средстава и ситног инвентара,
    - организује прикупљање и обраду документације општег, комерцијалног и финансијског карактера,
    - врши обрачун зарада;
    - обрачунава накнаде за чланове Надзорног одбора ;
    - припрема налоге за пренос средстава приликом исплате зарада и осталих трансакција по налогу 

директора; 
    - координира рад Службе и пружа стручну помоћ запосленима;
    - ради и друге послове по налогу директора.

Технички руководилац: Ласло Сатмари- економски техничар
     

-         Организује издавање у закуп тезги и продајног простора којим управља ЈП»Тржница»
-         Припрема уговоре о закупу односно коришћенје пијачног и вашаришног простора,
-         Врши наплату закупнине односно накнаду за коришћење пијачног и вашаришног простора и 
других потраживања предузећа
-         Врши аналитичку евиденцију о уплатама са дневном ажурношћу
-         Врши књиговодствене послове које му повери главни књиговођа,
-         Врши набавку мале вредности по одлукама о набавци које издаје директор предузећа,
-         Врши благајничке послове,
-         Води потребне евиденције о инвентару и стању средстава,
-         Координира рад запослених на пословима одржавања чистоће(хигијеничари )
Обавља и друге послове по налогу директора.

Назад на Садржај
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3. Имена, подаци за контакт и опис функција руководилаца 
организационих јединица

Руководици органа јавне власти

Подаци о руководиоцима

Име и презиме
Драгана Огњеновић

Контакт телефон
024175198

Адреса електронске поште
trznicabt@stcable.rs

Назив функције
Директор

Опис функције
    Радом Јавног предузећа руководи директор. Директор представља и заступа јавно предузеће и у 

његово име потписује све правне, финансијске и друге акте. У извршавању обавеза предвиђених 
законом и овим статутом директор самостално доноси одлуке и извршава послове из свог 
делокруга:

               - организује и руководи процесом рада и води пословање Јавног предузећа,
               - извршава и организује извршавање одлука Управног одбора,
               - припрема и предлаже Управном одбору основе пословне политике, програм рада и 

                  план развоја и предузима мере за њихово спровођење,
               - обезбеђује услове за законито пословање и рад и води рачуна о испуњавању обавеза 

                 прописаних законом и другим прописима,
               - доноси општи акт којим се утврђује врста и степен стручне спреме и други посебни 

                 услови за рад на одређеном месту,
               - доноси одлуку о потреби заснивања радног односа са радником и пријављује 

                 организацији за запошљавање слободна радна места,
               - врши избор између кандидата пријављених за заснивање радног односа,
               - одлучује о избору радника на радно место са посебним овлашћењима и 

                 одговорностима,
               - доноси одлуку о распореду, почетку и завршетку радног времена,
               - доноси одлуку о раду дужем од пуног радног времена,
               - одлучује о одморима и одсуствима радника,
               - утврђује дисциплинску одговорност радника (опомена и новчана казна),
               - подноси захтев за покретање дисциплинског поступка за чије вођење он није надлежан,
               - одлучује о удаљењу радника са радног места и из предузећа,
               - одлучује о доприносу радника у раду у складу са колективним уговором,
               - доноси одлуку о престанку радног односа,
               - представља и заступа Јавно предузеће и у његово име закључује уговоре и споразуме,
               - даје пуномоћ за заступање Јавног предузећа пред судовима и органима,
               - обавезно упозорава орган управљања на незаконите одлуке и друга акта која нису у 

                 складу са законом, планом и програмом рада,
               - обезбеђује услове за нормалан рад Управног одбора и других органа,
               - врши и друге послове у складу са законом и овим статутом.

 
    Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 05.10.2017 године донела је решење о 

именовању директора ЈП Тржница  Бачка Топола. Број:02-166/2017-V.
    Именује се Драгана Огњеновић ,дипл.економиста из Бачке Тополе за директора Јавног предузећа 

за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола на период од четири године 
почев од 11.10.2017 године. Решење са образложењем је објављено у „Службеном гласнику 
Републике Србије“ и „Службеном листу Општине Бачка Топола и на интернет страници општине 
Бачка Топола.
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Руководилац
Име и презиме
Ласло Сатмари

Контакт телефон
024715151

Адреса електронске поште
trznicabt@stcable.rs

Назив функције
Технички руководиоц

Опис функције
-         Технички руководилац: Ласло Сатмари- економски техничар

         
         -         Организује издавање у закуп тезги и продајног простора којим управља ЈП»Тржница»
         -         Припрема уговоре о закупу односно коришћенје пијачног и вашаришног простора,
         -         Врши наплату закупнине односно накнаду за коришћење пијачног и вашаришног  

                   простора и других потраживања предузећа
         -         Врши аналитичку евиденцију о уплатама са дневном ажурношћу
         -         Врши књиговодствене послове које му повери главни књиговођа,
         -         Врши набавку мале вредности по одлукама о набавци које издаје директор предузећа,
         -         Врши благајничке послове,
         -         Води потребне евиденције о инвентару и стању средстава,
         -         Координира рад запослених на пословима одржавања чистоће(хигијеничари )

                  Обавља и друге послове по налогу директора.

Руководиоци унутрашњих организационих јединица

Подаци о руководиоцима

Назад на Садржај

ЈП Тржница
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4. Опис надлежности, овлашћења и обавеза
    Оснивач Јавног предузећа је Општина Бачка Топола, Маршала Тита бр. 30, матични број 08070555 

( у даљем тексту : оснивач ).
    Оснивач је власник 100% удела у основном капиталу Јавног предузећа.
    Права оснивача остварује Скупштина општине Бачка Топола.

Јавно предузеће je основано ради обезбеђивања трајног обављања од општег интереса, као и 
редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, односно обављања комуналне 
делатности одржавања пијаце и пружања услуге на њој, као и за одређених туристичких услуга.

Подаци о надлежностима, овлашћењима и обавезама

Надлежности, овлашћења и обавезе

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти

     Статутом, у складу са Законом о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016),  и 
Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружања 
услуге на њој „Тржница“ Бака Топола(„ Службени лист општине Бачка Топола“, број 11/2018, 12/2018 
и 14/2018) уређују се основна питања и односи у Јавном предузећу за одржавање пијаце и 
пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола, Карађорђева бр. 6, Бачка Топола.

Опис овлашћења
Јавно предузеће има статус правног лица, са правима , обавезама и одговорностима утврђеним 
закoном.
Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и 
за свој рачун.

Опис обавеза
Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа, осим у случајевима прописаним 
законом.Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса из члана 2. Ове Одлуке 
обавља у континуитету.

Обавезе које проистичу по неком другом основу

Обавезе органа јавне власти које не проистичу из прописа, већ по неком другом основу
           На основу члана 60. став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 

88/19) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. 
закон),Влада доноси:
1.Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно 
трогодишњег програма пословања за период 2021–2023. године јавних предузећа и других облика 
организовања који обављају делатност од општег интереса
Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 124/2020 од 16.10.2020. године, а ступила је на 
снагу 24.10.2020.
Овом уредбом ближе се утврђују елементи годишњег програма пословања за 2021. годину, односно 
трогодишњег програма пословања за период 2021–2023. године јавних предузећа и других облика 
организовања који обављају делатност од општег интереса.
Елементи из става 1. овог члана дати су у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 
2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021–2023. године јавних 
предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су 
одштампане уз ову уредбу и чине њен саставни део.
2. Уредба о садржају,начину израде и обавезама субјеката у вези са израдом процене ризика од 
катастрофа и планова заштите и спашавања ("Службеном гласнику РС", бр. 102/2020)
3. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег 
програма пословања јавних предузећа („Сл. Гл. РС“ бр,36/2016);
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Назад на Садржај
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5. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза

Сажет опис поступања органа јавне власти

Поступања по обавезама односно актима

План рада

Назад на Садржај
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6. Прописи које орган јавне власти примењује у свом раду и прописи за 
чије доношење је надлежан

Прописи

Прописи којим је утврђена надлежност

Други прописи које орган јавне власти примењује у свом раду

Списак других прописа које орган јавне власти примењује у свом раду
    Одлука о пијацама донешена од стране Скупштине Општине Бачка Топола

•    Пијачни ред за мешовите пијаце
•    Пијачни ред за сточне пијаце
•    Пијачни ред за одржавање вашара
•    Правилник о давању у закуп пијачних тезги и места на вашару
•    Појединачни Колективни уговор ЈП„Тржница“ Бачка Топола
•    Кодекс понашања запослених у ЈП „Тржница“ Бачка Топола
•    Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних места ЈП за 
одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола
•    Акт о процени ризика за радна места и у радној околини, допуну Акта о процени ризика и са 
конкретним мерама за безбедност и здравље на раду у словима ванредног стања и превенције и 
заустављања ширења заразе корона вируса 
•    Правилник о заштити од пожара
•    Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања ЈП“Тржница“ из Б. Тополе
•    Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лице које примењује правилник 
за микро и друга правна лица
•     Правилник о организацији и спровођењу пописа (инвентарисања) имовине,потраживања и 
обавеза ЈП“Тржница“ Б.Топола
•    Правилник о ближем поступку јавних набавки у ЈП „Тржница“ Б.Топола
•    Правилник о раду Надзорног Одбора у ЈП“Тржница“ Бачка Топола
•    План мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести Covid-19 изазване 
вирусом ,,Sars COV-2,,.
•     Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве ширења 
епидемије заразне болести (Сл. Гласник РС“ бр.94/2020
•    Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег 
програма пословања јавних предузећа („Сл. Гл. РС“ бр,36/2016);

•    Посебан Колективни уговор за ЈКП („СЛ.Гл.РС“бр. 27/2015,36/2017,5/2018 и 94/2019)
•    Појединачни Колективни уговор у ЈП Тржница“.,

•    Одлуку о именовању лица у ЈП“Тржница“ за праћење и спровођење мера превенције ширења 
заразе вируса Covid-19

•    Законом о Комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018)
•    Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.119/2012, 15/2016 и 88/2019)
•     Законом о раду ("Сл.гласник РС" бр.75/2014;13/2017,одлука УС, 113/2017 и 95/2018 –аутентично 
тумачење) 
•    Законом о порезу на доходак грађана ("Сл.гласник РС бр.24/01, 80/02,135/04, 62/06, 65/06-
исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13- исправка, 108/13, 
57/14, 68/14 - др.закон и 112/2015,5/2016,7/2017,113/2017 и 7/2018)усклађен дин. Износ.,95/2018 и 
4/2019-усклађени дин. Износ)
•    Законом о порезу на додату вредност ("Сл.гласник РС" број 84/2004, 86/2004- исправка, 61/2005, 
61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014-др.закон , 142/2014 и 
83/2015,5/2016,108/2016,7/2017,113/2017,13/2018 30/2018 4/2019 усклађени дин. Износ и 72/2019 
усклађени дин. Износ и 8/2020 усклађени дин. Износ) 
•    Уредбом о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима ("Сл.гласник РС" 
бр.27/2014 и 95/2018) 
•    Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл.гласник РС" бр.93/12) •    Закон о 
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начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл.гласник РС" број 68/15, 
81/2016 одлука УС и 95/2018) 
•    Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС" број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 
22/15,59/15 и 62/2019) 
•    Законом о трговини (Сл.гласник РС" број 53/2010, 10/2013 44/2018 и 52/2019) Правилником о 
минималним техничким условима за обављање промета робе и вршењу услуга у промету робе 
("Сл.гласник РС" бр.47/96, 22/97, 6/99, 99/05, 100/07, 98/09 ,62/2011) 
•    Закон о измирењу обавеза у комуналним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/12, 
68/15, 113/17 и 91/2019)
•    Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018)
•    Закон о облигационим односима (Сл.лист СФРЈ“,БР.29/78,39/85,45/89-одлука УСЈ у 57/89,“Сл. 
Лист СРЈ“,бр.31/93 и „Сл.лист СЦГ“, БР.1/2003- Уставна повеља). 

•    Закон о привредним друштвима СЛ. Гласник РС» бр.36/2011,99/2011, 83/2014-др.Закон 
5/2015,44/2018,95/2018 и 91/2019); и др.

Прописи које је орган јавне власти сам донео

Прописи које је орган јавне власти сам донео
•    Кодекс понашања запослених у ЈП „Тржница“ Бачка Топола
•    Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних места ЈП за 
одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола
•    Акт о процени ризика за радна места и у радној околини, допуну Акта о процени ризика и са 
конкретним мерама за безбедност и здравље на раду у словима ванредног стања и превенције и 
заустављања ширења заразе корона вируса 
•    Правилник о заштити од пожара
•    Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања ЈП“Тржница“ из Б. Тополе
•    Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лице које примењује правилник 
за микро и друга правна лица
•     Правилник о организацији и спровођењу пописа (инвентарисања) имовине,потраживања и 
обавеза ЈП“Тржница“ Б.Топола
•    Правилник о ближем поступку јавних набавки у ЈП „Тржница“ Б.Топола
•    Правилник о раду Надзорног Одбора у ЈП“Тржница“ Бачка Топола
•    План мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести Covid-19 изазване 
вирусом ,,Sars COV-2,,.
•     

Назад на Садржај
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7. Стратегије, програми, планови и извештаји које је донео орган јавне 
власти или су у поступку припреме

Стратегије програми планови извештаји

Списак

Назив стратегија, програма, планова и извештаја које је, у оквиру своје надлежности, орган јавне 
власти донео
http://www.trznicabt.co.rs/sites/default/files/Izvestaji/2021/PP%20JP%20Trznica%202021.pdf
http://www.trznicabt.co.rs/sites/default/files/Izvestaji/2022/PP%20JP%20Trznica%202022.pdf
http://www.trznicabt.co.rs/izvestaji_2021

Стратегије програми планови извештаји у припреми

Списак

Назив прописа, стратегија, програма, планова и извештаја из делокруга органа јавне власти, а који 
су у поступку припреме
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ТРЖНИЦА  ЗА 2021
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ТРЖНИЦА  ЗА 2022
КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈИ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ТРЖНИЦА

Назад на Садржај
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8. Подаци колегијалних органа о одржаним седницама и начину 
доношења одлука

Орган јавне власти не припада групи колегијалних органа

Назад на Садржај
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9. Услуге које орган јавне власти пружа заинтересованим лицима као и 
поступак ради пружања услуга

  1. Издавање у закуп пијачних тезги у хали (годишњи закуп)
   2. Издавање у закуп пијачни тезги на отвореном (годишњи закуп)
   3. Издавање у закуп простора пијаце за камионе (годишњи закуп)
   4. Издавање у закуп вашаришних места (годишњи закуп)
   5. Издавање у закуп вашаришних места без уговора (дневни закуп)
   6. Издавање простора сточне пијаце (годишњи закуп):   а) занатлије  б) угоститељи
   7. Издавање на коришћење паркинг простора (годишњи закуп)
   8. Издавање у закуп пословне просторије (вишегодишњи закуп)

Списак услуга

Услуге које орган јавне власти, у оквиру надлежности, непосредно пружа 
заинтересованим физичким и правним лицима

Подаци о услугама које орган јавне власти, у оквиру надлежности, непосредно пружа 
заинтересованим физичким и правним лицима
Назив услуге
Организујемо издавање у закуп тезги и продајног простора на пијаци и вашаришном простору 
којим управља ЈП»Тржница»

Опис пружања услуге
Сва физичка и правна лица која испуњавају услове према закону о трговини могу бити наши 
корисници тезги и продајних места. 

Назад на Садржај
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10. Преглед података о пруженим услугама

Подаци о пруженим услугама у претходној и текућој години

Статистички преглед

Број тражења одређене услуге, број случајева када је услуга пружена (посебно у року и после истека рока)
Назив услуге  Претходне године Текуће године Пружено у року Пружено по истеку

Издавање у закуп пијачних 
тезги у хали (годишњи 
закуп)

55 46 да

Издавање у закуп пијачни 
тезги на отвореном 
(годишњи закуп)

109 121 да

Издавање у закуп простора 
пијаце за камионе 
(годишњи закуп)

3 3 да

Издавање у закуп 
вашаришних места 
(годишњи закуп)

999 1100 да

Издавање у закуп 
вашаришних места без 
уговора (дневни закуп)

1597 1489 да

Издавање простора сточне 
пијаце (годишњи закуп)
а) занатлије
б) угоститељи

210 i 564 211 i 570 да

Издавање на коришћење 
паркинг простора (годишњи 
закуп)

3 3 да

Издавање у закуп пословне 
просторије (вишегодишњи 
закуп)

570 570 да

ЈП Тржница
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Додатни подаци о пруженим услугама

Предузете мере

Број и врсте предузетих мера од стране органа јавне власти, број случајева у којима су коришћена правна средства и податак о томе како је одлучено 
по тим правним средствима

Није било никаквих поступака .

Праћење тока поступка

Назад на Садржај
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11. Подаци о извршеним инспекцијама и ревизијама пословања 
органа јавне власти

Извршене инспекције

Подаци о извршеним инспекцијама пословања у претходној и текућој години

Инспекција
Година (текућа, претходна)
12.10 2022 

Врста инспекцијског надзора
Ревизија Трафостанице

Основ за покретање
Редовна годишња контрола и ревизија. 

Резултат извршеног надзора
Прегледом спојева земљовода са кућиштем, веза за међусобно повезивање металних 
конструкција,веза и спојева за изједначење потенцијала,утврђена је исправност стања и 
ненагриженост од корозије; код везе за уземљење неутралне тачке енергетског трансформатора и 
свих осталих видљивих делова система уземљења, утврђена је исправност стања и 
ненангриженост од корозије.Мерење импедансе система уземљењљ: ретултати мерња  
ЗАДОВОЉАВА.
Закључак да Трафо станица одговара техничким прописима.

Инспекција
Година (текућа, претходна)
 12.10.2022

Врста инспекцијског надзора
Контpолисање мобилних уређаја за гашење пожара. контрола хидрантне мреже и нових апарата С 
-9А

Основ за покретање
Редовна контрола која се обавља два пута годишње.

Резултат извршеног надзора
Контролисани мобилни уређаји за гашење пожара ЈЕСУ усаглашени са референтним документима 
у Тачки Г.
Мобилни уређаји за гашење пожара су исправни.

Инспекција
Година (текућа, претходна)
10.08.2022 

Врста инспекцијског надзора
План заштите и спасавања ЈП"Тржница" Бачка Топола

Основ за покретање
Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације,Одељење за 
ванредне ситуацијеу Суботици по овлашћењу Министра унутрашњих послова РС 01 број:137/22-17 
од 04.априла 2022.године, решавало је по Захтеву за добијање сагласности на План заштите и 
спасавања  ЈП Тржнице  од 08.08.2022. године те донело решење и дало сагласност на исти.

ЈП Тржница
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Резултат извршеног надзора
Одељење за ванредне ситуације у Суботици је извршило преглед достављене документације, на 
основу чега је сачињенЗаписник 09.30.2 број:217-12921/22-1 од 09.08.2022. године којим је 
констатовано да су испуњени услови из Закона о смањењу  ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС" бр.87/2018), Упутства о Методологији израде и садржају 
процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања (Сл. гласник РС" бр.80/2019), Уредбе о 
садржају, начину израде и обавезама субјеката у вези са израдом процене ризика од катастрофа и 
планова заштите и спасавања( Сл. гласник " бр.102/20) и других законских и подзаконских 
прописа, односно да је План заштите и спасавања израђен по наведеној важећој Методологији за 
његову израду. 

Извршене ревизије

Подаци о извршеним ревизијама пословања у претходној и текућој години

Ревизија
Година
30.05.2022

Врста ревизије пословања
Екстерна ревизија

Основ за покретање
Ревизија финансијског извештавања за период 01.01-31.12.2021. годину

Резултат извршене ревизије
Позитивно мишљење Ревизора.
Извршена је ревизија финансијских извештаја ЈП „Тржница“,Бачка Топола, који обухватају биланс 
стања на дан 31. децембра 2021. године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом 
резултату, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу за годину завршену на 
тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика садржаних у Напоменама за уз 
редовне годишње финансијске извештаје.
По мишњељу ревизије приложени финансијски извештаји објективно и истинито, по свим 
материјално значајним аспектима, приказују позицију на дан 31.12.2021. године, резултате њеног 
пословања и токове готовине за годину завршену на тај дан, у складу са Законом о рачуноводству 
и рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији.

Ревизорски извештај
http://www.trznicabt.co.rs/sites/default/files/Izvestaji/2022/POTPISAN 
RevizorskiIzvestaj2022JPTrznica.pdf

Ревизија

Назад на Садржај

ЈП Тржница
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12. Подаци о средствима рада и објектима које орган поседује, 
односно користи

    На пијачном простору изграђене су две пијачне хале које су у функцији пословања предузећа. 
Надаље, своју делатност обавља и на вашаришном простору и простору сточне пијаце у Бачкој 
Тополи на основу Одлуке Скупштине општине Бачка Топола о промету робе на пијацама и 
вашарима (Сл.лист општине Б.Топола, број 4/2003) по којој одлуци пијацама и вашарима у Бачкој 
Тополи управља Јавно предузеће «Тржница» Бачка Топола.

    ЈП «Тржница» у склопу регистроване и поверене делатности, врши и одржавање и управљање 
паркинг просторима који се наслањају на северни и јужни део пијачног простора и у употреби су 
пијачног и вашаришног простора. (Дат на привремено коришћење Уговором број 464-1/2014-V од 
13.01.2014 , Анексом бр.1 464-1/2014-V-1 од 16.01.2014 као и Анексом под бројем 464-32/2018 – V од 
 27 јуна 2018.  године.)

Непокретности

Подаци о непокретностима

Покретности

Покретности веће вредности

Списак покретности веће вредности
Немамо покретности веће вредности.

Назад на Садржај

ЈП Тржница
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13. Опис правила у вези са јавношћу рада

Рад Јавног предузећа је доступан јавности у складу са одредбама Закона и других прописа из 
делатности Јавног предузећа, а у циљу постизања квалитета у обављању делатности која је у 
функцији задовољења корисника услуга на територији Општине Бачка Топола.

Прописи којима се уређује начин остваривања јавности рада органа јавне власти

Прописи

Пропис којим се уређује начин остваривања јавности рада органа јавне власти, као и 
искључење и ограничавање јавности рада тог органа.
Назив прописа
ЈП Тржница поступа у складу са чланом 15. И чланом 16. Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 120/2004, 54/2007, 104/2009,36/2010 
и 105/2021).(„Службени гласник РС“ број 120/2004, 54/2007, 104/2009,36/2010 и 105/2021)

Година доношења
(„Службени гласник РС“ број 120/2004, 54/2007, 104/2009,36/2010 и 105/2021)

Место објављивања
(„Службени гласник РС“

Јавност рада

Подаци о јавности рада

Назад на Садржај

ЈП Тржница
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14. Врсте информација у поседу, укључујући садржај база података и 
регистара којима рукује орган јавне власти

Све информације које се тичу услуга које ЈП "Тржница" пружа могу се добити,након што 
заинтересована странка поднесе захтев, лично,путем телефона, путем е-меила, а тичу се конкретно 
информација које су везане за ту странку. У зависности од захтева и врсте информације исту могу 
добити од стране директора предузећа,техничког руководиоца или главног књиговође.

Врсте информација у поседу

Списак информација

Врсте информација које су настале у раду или у вези са радом органа и које се налазе у његовом 
поседу

Описни назив 
информације

Врста информације Омогућени приступ Напомена

цене услуга по 
врстама

Омогућен без 
ограничења

стање доспелих 
обавеза

Омогућен без 
ограничења

слободна места на 
вашару

Омогућен без 
ограничења

слободна места на 
пијачном платоу

Омогућен без 
ограничења

потребна 
документација за 
закуп места

Омогућен без 
ограничења

Потврде о измиреним 
обавезама

Омогућен без 
ограничења

Информације о 
слободном пословном 
простору

Омогућен без 
ограничења

Информација о 
заузетом простору на 
сточном делу вашара 
за одржавање 
манифестација.

Омогућен без 
ограничења

Базе података и регистри

Списак база и успостављених регистра

Регистар односно евиденција из надлежности органа у електронском облику
Назив
Регистар запослених

Основ успостављања
Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања

Врста података који се прикупљају
Лични подаци запослених и зарада.
Лични подаци чланова Надзорног одбора и надокнада за рад у Надзорном одбору.

ЈП Тржница
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Извора података, односно да ли је извор из надлежности органа или се користе подаци чија је 
изворна надлежност другог органа
Надлежност органа

Начин и могућност приступа подацима
Само овлашћена лица органа.

Регистар односно евиденција из надлежности органа у електронском облику
Назив
Регистар измирења новчаних обавеза.

Основ успостављања
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Врста података који се прикупљају
Улазне фактуре, начин и рок измирења.

Извора података, односно да ли је извор из надлежности органа или се користе подаци чија је 
изворна надлежност другог органа
Овлашћено лице.

Назад на Садржај
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15. Чување носача информација

Врсте носача информација које орган јавне власти поседује

Носачи информација

Носач информација
Врста носача информација
Информације настале у раду и у вези са радом ЈП Тржница се чувају у папирној форми и налазе се у 
архиви ЈП Тржница Карађорђева бр.6.
 Поред папирне форме књиговодствену обраду података чувамо на хард диску у Јавном предузећу. 
Извештаје и програме пословања чувамо на ЦД носачу,папирној форми и хард диску. 
Рачунари на којима се налазе информације у елелктронској форми се чувају уз примену 
одговарајућих мера заштите.

Назад на Садржај

ЈП Тржница
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16. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја

Информације од јавног значаја

Списак најчешће тражених информација

Информације које су тражене више пута
Доставити документ о укупном броју запослених мушкараца и жена .
Да ли међу запосленима имамо особе са утврђеним инвалидитетом.
Доставити Уговоре о раду за особе са инвалидитетом
Да ли су сви запослени обавештени у писаној форми од стране послодавца о забрани вршења 
злостављања и правима,обавезама и одговорности запосленог и послодавца у вези са забраном 
злостављања у складу са чл.7 Закона о спречавању злостављања на раду („Сл.гласник РС 
„бр.36/2010 од 28.05.2010.године).
За наведене календарске године 2016,2017,2018,2019 навести иницране захтеве од стране 
запослених за покретање поступака за заштиту од злостављања обавештавањем надлежног лица 
овлашћеног за покретање тог поступка. 
За наведене календарске године 2016,2017,2018,2019 колико је пута био покренут дисциплински 
поступак или друге мере за санкционисање.
Достаити копију у прилогу за спор који је предузеће водило за наведене календарске године 
2016,2017,2018,2019 .
Ко све вози службени аутомобил
Ко све користи платну картицу предузећа
Колико предузеће има тезги
колико смо имали новопостављених тезги
Колико смо издали тезги у 2016,2017,2018,2019
Колико смо приходовали од изавања у закуп пијачних тезги
Колико смо потрошили средстава за обуку запослених на семинаре
Колико смо средстава донирали
Колико смо потрошили на рекламу
Колико смо потрошили на репрезентацију
Доставити систематизацију радних места
Колико имамо мушкараца а колико жена међу запосленима 

Проактивно објављивање

Одговори на често постављана или очекивана питања
Све одговоре смо достављали путем поште у писаном облику са прилозима који су тражени.

Судска пракса, службена мишљењима и објашњењима о примени прописа
немамо 

Инфо-сервис
Због веома малог броја запослених  у  стручној  служби ЈП Тржнице, (свега два запослена) која 
могу дати информације. Немамо посебно организовану службу која се бави  инфо-сервисом.  Поред 
њих двоје и директор даје информације које су тражене. Осталих троје запослених, раде на 
одржавању хигијене Јавног предузећа.

Напомена

Известај за 2022 годину
 
 Према Члану 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник РС“, 
бр.120/04,54/07,104/09,36/10 и 105/21).

    1)  у 2022 години нисмо имали поднетих захтева за информацијама од јавног значаја, па према 
томе нити делимично усвојених као ни одбачених и одбијених захтева.

    2) нисмо имали ни једну жалбу против решења којима се одбацује или одбија захтев.
    3) нисмо имали наплаћених накнада за остваривање пава на приступ информацијама од јавног 

значаја
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    4) Информатор је ажуриран у складу са обавезама
    5)Носач информација у предузећу је заштићен на хард диску, као и копија на ЦД који се налази на 

сувом и безбедном месту.
    6)С обзиром на висок ниво штедње и мањи прилив средстава запослени у предузећу слушају ОН 

лине обуке преко портала ПАРАГРАФ и литературом из Привредног саветника. У колико су 
семинари бесплатни уз претплате запослени их посећују.

    6а) Овлашћено лице за заступање Драгана Огњеновић дипл.економиста.
    6б) Нисмо имали поднетих захтева који се односе на здрављу становништва нити заштите животне 

средине из чл.16 став 2. овог закона.
6г) нисмо имали поднетих захтева којеи е односе на информације из надлежности 
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17. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама од 
јавног значаја

Начин подношења захтева

Видови подношења захтева и контакт подаци

Видови подношења захтева који се могу користити
    Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у 

Јавном предузећу је :Наташа Сушић,024-711329. Надлежни руководилац јавног предузећа је 
директор сходно чл. 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја тражилац информација 
може поднети писменим путем или га може саопштити усмено. Захтев се подноси  Јавном 
предузећу. Адреса за пријем поште:24300 Бачка Топола, Карађорђева бр.6

Поштанска адреса
24300 Бачка Топола, Карађорђева бр.6

Број факса
024715151

Адреса за пријем електронске поште
trznicabt@stcable.rs

Тачно место
24300 Бачка Топола, Карађорђева бр.6,  I спрат код Наташе Сушић
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18. Финансијски подаци
ЈП Тржница није корисник буџетских средства, финансирамо се из сопствених извора финансирања.

Планирани, одобрени и остварени приходи и расходи у текућој години

Приходи и расходи приказани укупно и по ставкама

Табеларни приказа прихода и расхода буџетског раздела из закона, одлуке о буџету, финансијског плана или другог документа
Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

Планирани, одобрени и остварени приходи и расходи у претходној години

Приходи и расходи приказани укупно и по ставкама

Табеларни приказа прихода и расхода буџетског раздела из закона, одлуке о буџету, финансијског плана или другог документа
Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

Други подаци о буџету

Информације о приступу документима
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19. Подаци о јавним набавкама
Нисмо имали јавне набавке веће вредности  с обзиром да предузеће има јако мале трошкове. За набавке где је то неопходно имамо три понуде. 
У 2022 години смо имали набавку добара ЕЛ. енергије у износу од 1.550.000 динара. 

План и реализација јавних набавки за текућу годину

План јавних набавки

План јавних набавки за текућу годину и његове евентуалне измене и допуне током године
Врста 
предмета

Предмет 
набавке

Вредност Врста 
поступка

Оквирно 
време 
покретања

ЦПВ НСТЈ 
извршења/
испоруке

Техника Спроводи 
други 
наручилац

Напомена

добра Ел. енергија 1.550.000 отворени 
поступак

први 
квартал

093100 Цеверно 
бачка област

Верзија плана
http://www.trznicabt.co.rs/sites/default/files/javne nabavke/plan za 2022.pdf

Датум усвајања
06.01.2022

Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки у текућој години

Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки у текућој години и закљученим уговорима о јавним набавкама добара, услуга, радова и 
непокретности са вредностима закључених уговора, датумом закључења и роком трајања

Врста поступка Предмет јавне 
набавке

Процењенo Уговоренo Реализованo Назив понуђача Датум

отворн поступак Ел. енергија 1.550.000 2.161.948 да ЈП ЕПС Београд 24.1.2022
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20. Подаци о државној помоћи

Орган јавне власти не додељује државну помоћ
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21. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима

    У 2022. години дозвољена маса за зараде износила је 7.674.889 динара, а исплаћено је 7.610.618 
динара. 

    Зараде запослених исплаћиване су на основу одлуке Оснивача ЈП о дозвољеној маси средстава за 
зараде у 2022. години. 

Плате, зараде и друга примања

Подаци о висини плата

Подаци о висини плате органа руковођења, односно управљања и руководилаца организационих 
јединица, појединачно, без додатака и одбитака

Функција/Радно место Име и презиме Плата без додатака и 
одбитака

директор Драгана Огњеновић 162.539,83

технички руководиоц Ласло Сатмари 99.412,21

Главни књиговођа Наташа Сушић 85.008,73

Укупан износ исплаћених плата

Подаци о укупном (збирном) износу исплаћених плата, односно зарада и других примања 
руководилаца и запослених, по категоријама

Категорија/Конто Укупан износ

Пословодство Бруто 1 2.408.146

остали запослени Бруто 1 5.208.487
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