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1.ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

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. 

Испуњеност санитарно-хигијенских и здравствених услова за коришћење рада 

објеката комплекса пијаце, утврђено је Решењем санитарног инспектора Покрајинског 

секретаријата за здравство и социјалну политику АПВ, број 107-361-137/2004-14 од 

23.09.2004. године. 

Утврђење да је простор за продају млечних производа и меса живине у саставу пијаце 

у Б.Тополи изграђен и опремљен у складу са прописаним условима, потврђено је Решењем 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р.С. број 323-07-4929/2004-5 од 30. 

новембра 2004. године. 

Испуњеност прописаних ветеринарско санитарних  услова за сточну пијацу, утврђено 

је Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, број 323-07-

04930/04-05 од 17. августа 2004. године. 

ЈП «Тржница» Бачка Топола у обављању своје делатности примењује Закон о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса; Закон о трговини; Закон о 

здравственој заштити животиња; Закон о јавним набавкама; Правилник о минималним 

техничким условима за обављање промета робе и вршење услуга у промету робе; Уредбе и 

обавезне Инструкције које се односе на цене услуга и зарада у ЈП; Одлука о оснивању ЈП за 

одржавање пијаце и пружања услуга на њој «Тржница» Бачка Топола (Службени лист 

Општине Бачка Топола, број 11/2001,2/2005 и 6/2013) и Одлука о промету робе на пијацама и 
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вашарима (Службени лист општине Бачка Топола, број 4/2003 ,15/2004,7/2007,14/2008,2/2010 

,8/2010 и 4/2013). 

ЈП «Тржница» се финансира из сопствених извора прихода. 

 

ЈП «Тржница» је активна чланица Удружења пијаца Србије. 

 

 

 

 

2.ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМОМ  ПОСЛОВАЊА ПОСТАВЉЕНИХ 

ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА 

 

Посматрани период од 01.01.-31.12.2021. године ће бити запамћен по доста тешким 

условима привређивања због ширења Корона вируса и забране окупљања и организовања 

вашара у прва четири месеца 2021 године. Лицитација или прикупљање средстава 

резервације за продајна места на вашару није одржана у мају месецу по устаљеној традицији, 

већ смо је одложили за август месец. Ово је урађено из разлога што смо изашли у сусрет 

закупцима да надоместимо изгубљену добит закупаца за период не одржавања вашара. Овај 

период у нашем пословању је протекао без значајног прихода али је ЈП Тржница добила од 

Оснивача помоћ у износу од 1.800.000,00 динара и то у две рате. Ова бесповратна помоћ 

Оснивача је утицала на коначан резултат пословања и значајно га повећала. Предузеће је из 

ових средстава пословало без бојазни за ликвидност у 2021 години. Пословни резултат за 

пословну 2021 годину је позитиван са овом помоћи износи 2.103 хиљ.дин. Можемо рећи да 

су запослени у ЈП Тржница  успешно превазишли две узастопно тешке године.  Планове које 

смо поставили су остварени. 

 ЈП „Тржница“ Бачка Топола је и у 2021. години  издала Источну пијачну халу са 

могућношћу иселења за време одржавања ЕКСПО пољопривредног сајма у септембру 

месецу.  

Укупни  приходи предузећа 2021.год  су 15.253 хиљ. динара. 

• Укупни расходи предузећа            13.150 хиљ. динара 

• Остварена је ДОБИТ   предузећа  у износу од  2.103 хиљ.динара. 

 

Приходи које смо планирали на бази закупа из редовног пословања су 1%  већи    у 

односу на планирани укупни приход . Овде треба напоменути да је на део добити утицао и 

износ басповратних средстава Оснивача. 

 

Укупни расходи су мањи за 10,23% него што је Програмом пословања за 2021. годину 

било планирано. 

 

а) Физички обим услуга  

 

Физички обим услуга у 2021. години  и обим услуга које је предузеће остварило у 

2020- ој и 2019-ој  години – је у благом паду на вашару, обзиром да имамо мање издатих 

места на вашару  у 2021 г. у односу на 2019 ту годиу. Доста излагача на вашару није смело 

узети годишњи закуп у Бачкој Тополи,због страха да ли ће имати прилику да се појаве због 

забране Кризног штаба. Део закупаца се преселио на Најлон пијацу у Нови Сад пошто се 

исти одржава три дана у недељи и тамо није било забрана. Посматрајући све врсте услуга код 

физичког обима запажа се благи раст издатих пијачних тезги на затвореном тј. у хали (1тезга 

више у односу на план) ; на отвореном пијачном простору је видан раст излагача за 18,78% м 

( 31 тезга више у односу на план 2021 год.) ; места за камионе од планираних 4 места издата 

су сва 4 места. На отвореном пијачном простору се ради о регистрованим пољопривредним 

произвођачима који с времена на време изостану са лицитације због лоше године и 

претрпљених штета у пољопривредној производњи. Ова година је била нешто стабилнија на 

овом делу пијаце.  
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Укупан број издатих тезги је 255 то је 69,67%  од расположивог капацитета 

(поседујемо 336 тезги ) ЈП“Тржнице“. У односу на 2020 годину то је за 50 тезги више. 

   

У укупном приходу које предузеће остварује својим пословањем можемо поделити на 

категорије, 

 

• Издавање у закуп пијачно-продајних тезги чини 47,32%  прихода предузећа, што  

директно утиче на резултат пословања а у 2021 он је у паду за 6,46% јер је претходне 

године чинио 53,78 УП предузећа.  

• Издавање у закуп вашаришног простора је 30,39 % УП предузећа а 2020 је то било 

40,46% или 10% мање. 

• паркинг простор  0,82%  

• пословне просторије 9,53 % УП а 2020 је то било 4,55%  и  

• остали приходи су 11,93%  субвенција Оснивача.  

Прилив средстава је и даље сезонског карактера што значајно утиче на реализацију 

зацртаних задатака и планирање почетка извођења планираних радова. 

С обзиром да нисмо ни у 2021-ој години могли  значајно  утицати  на своје окружење,  

морали смо се придржавати зацртаних смерница из претходних година, што се односи на 

бољу рационализацију трошења средстава како би смо остварили што бољи финансијски  

пословни резултат а и обезбедили сигурну ликвидност предузећа.  

Из доњег табеларног приказа се може видети кретање физичког обима услуга закупа 

пијачних тезги у хали, напољу као и  број годишњег закупа места на вашару и издавања 

пословног простора. 

У табели се види да је у односу на претходне године издато за 5% мање резервација на 

вашару. Разлог је страх од не одржавања вашара због ширења заразе. У табели се види 

значајан изостанак дневног закупа и то за 66% мање.  

У делу сточног вашара остварен је нешто бољи резултат и то за закуп занатлија 93,83 

и угоститељи 78,93. 

  У 2020 години нисмо одржали вашар 6 пута док у посматраној 2021 нисмо одржали 

четири вашара и то јануар,фебруар,март и април. 

 Што се тиче паркинг простора остварена је још једна продаја простора за обуку 

возача камиона и аутобуса па је индекс остварење 150. 

Приход од издавања пословних просторија је остварен 100 % од планираног. 
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Физички обим услуга  

 
р. 

бр. 

Врста услуге Јед

ини
ца 

мер

е 

Оствар

ено 

2019. 

Оствар

ено 

2020. 

План  

 

2021 

Оствар

ено 

2021. 

Индекс 

7/4 

Индекс 

7/5 

Индекс 

7/6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Издавање у 

закуп пијачних 

тезги у хали 

(годишњи 

закуп) 

к
о
м

 

52 48 56 55 105.77 114,58 98,21 

2 

Издавање у 

закуп пијачни 

тезги на 

отвореном 

(годишњи 

закуп) 

к
о
м

 

158 157 165 196 124,05 124,84 118,78 

3 

Издавање у 

закуп простора 

пијаце за 

камионе 

(годишњи 

закуп) 

2
4
m

2
 

5 4 4 4 

 

80,00 

 

100,00 100,00 

4 

Издавање у 

закуп 

вашаришних 

места (годишњи 

закуп) 

m1 1742 1615 1740 1653 95,00 102,35 95 

5 

Издавање у 

закуп 

вашаришних 

места без 

уговора (дневни 

закуп) 

m1 1426 696 1489 632 44,00 90,81 42,44 

6 

Издавање 

простора сточне 

пијаце 

(годишњи 

закуп) 

а) занатлије 

б) угоститељи 

m 

m2 

211 

598  

 

189 

537 

 

 

211 

598 

 

 

198 

472 

 

93,83 

78,92 

104,76 

87,90 

93,83 

78,93 

7 

 Издавање на 

коришћење 

паркинг 

простора 

(годишњи 

закуп) 

п
о
л
и

го
н

 

4 2 2 3 75,00 150,00 150,00 

8 

Издавање у 

закуп пословне 

просторије 

(вишегодишњи 

закуп) 

m2 66,92 570 569,9 571 853 100,18 100,19 
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б) Укупан приход 

 

Програмом пословања било је предвиђено да ће ЈП „Тржница“ у 2021. години остварити 

укупан приход од 14.935.287 динара. Коначним сагледавањем оствареног, укупан приход са 

31.12.2021. године је износио 15.252.723 динара што је за  2,12% више него што је 

Програмом пословања било планирано. У односу на остварене резултате у 2020 години 

резултат је бољи за  27,04% (више остварено).То повећањесе десило делом због продужетка 

уговора о закупу пословног простора источне пијачне хале а већим делом због прилива 

субвенција од Оснивача за период забране одржавања пијаце и вашара за време Короне 

вируса.Период од четири месеца нисмо били у могућности одржати вашар у 2021 години па 

смо померили и лицитацију за резервацију места на вашару за август месец. То померање 

значајно утиче на прилив средстава и редовно пословање предузећа односно одржавање 

ликвидности. Овде је важно истаћи да се пијаца у Бачкој Тополи одржава два пута недељно и 

да је у зимском периоду  доста лоша посећеност и да имамо значајно мањи прилив средстава 

од редовног закупа и дневног закупа. Сам прилив зависи и од  Цене наших услуга које се 

нису  мењале и ако за тим постојала потреба, јер су нам се сваке године повећали трошкови 

одржавања пијаце,вашара,манифестација,цена електричне енергије а упоредо је расла а и 

потрошња електричне енергије.Такође и све остале услуге које су неопходне за редовно 

функционисање. 

Ако посматрамо остварене резултате у 2021. години постигнути су лошији резултати 

у односу на претходне године. На отвореном делу су нам највише заступљени 

пољопривредни произвођачиа на наше пословање директно утиче баш ова грана производње 

јер чини  75%  закупљених продајних места и има тенденцију раста. 

 

 

Укупан  приход 

                                                                                           (без ПДВ)  (у динарима без пара) 
Р.б

р. 

  Извори прихода Остварено 

2019 

Остварено 

2020 

План 

 2021 

Остварено 

2021 

Индекс 

6/3 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Издавање у 

закуп пијачних 

тезги на 

затвореном 

(хала) 

2.984.990 2.393.585 3.189.212 2.823.941 94,60 117,98 88,55 

2. Издавање у 

закуп пијачних 

тезги и 

простора на 

отвореном 

4.393.213 4.064.403 4.550.529 4.157.057 94,62 102,28 91,35 

3. Издавање у 

закуп 

вашаришног 

простора 

4.661.260 4.122.625 4.676.585 3.853.524 82,67 93,47 82,40 

4. Издавање у 

закуп простора 

сточне пијаце 

966.336 735.161 932.565 895.248 92,64 121,77 95.99 
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5. Издавање у 

закуп паркинг 

простора 

178.920 111.830 89.460 123.008 68,75 110,0 137,50 

6. Издавање у 

закуп 

пословних 

просторија 

309.840 545.688 1.496.936 1.438.849 464,38 263,67 96,12 

7. Subvencija 

osnivaca 

0 0 1.800.000 1.800.000 0 0,00  

8. Остали 

приходи 

95.068 32.933 0 161.096 169,4 489,1  

  

УКУПНО (1-8): 

 

13.589.627 12.006.225 14.935.287 15.252.723 112,24 127,04 102,12 

 

• У табеларном приказу под редним бројем  ( 1;2,3,4,5 и 6.) ради се о извору прихода од 

издавања у закуп пијачних тезги у хали и напољу, приходи од закупа у источној 

пијачној хали као и приходи од закупа  паркинг простора,прихода од вашара. Из ових 

извора прихода у 2021. години по основу издавања у закуп остварено је мање 

прихода тачка 1.,тачка 3,тачка 4,тачка 5, него што је остварено у 2019 . години и 

мање прихода код тачке 1,тачка 2,тачка3,тачка 4, у 2020. години.  

• За услуге на пијаци нисмо мењали цене претходне три године а за неке услуге на 

вашару нисмо мењали цене од 2013 године, док су се наши трошкови око одржавања 

вашара повећавали а повећавала се и тражња за место на вашару. 

• Приходи које смо остварили од издавања у закуп вашаришног простора су 

задовољавајући али је проблем што нисмо пружили услугу 4 месеца у 2021.г, 

наведено у табели (укупног прихода).  

• Нижа цена дневног закупа а и лицитационе цене за годишњу резервацију места на 

пијаци и на вашару, су временом довела и до стагнације  укупног прихода.  

• Прилив средстава од издавања у закуп простора сточне пијаце (у табели укупног 

прихода- редни број 4. колона 6. је од закупа занатлија чији су производи везани за 

узгој стоке и дата им је могућност да своје производе продају на том делу вашаришта, 

односно сточне пијаце. Ово повећање је значајније било у ранијим посматраним 

годинама док у 2021 ој је дошло до благог пада занатлија. 

• Приход од издавање у закуп  (тачка 6.) пословног простора источне пијачне хале је 

значајан јер смо успели задржати закупца уз наше специфичне услове закупа из 

разлога што исти морају иселити у време одржавања  пољопривгредног сајма EXPO 

који се одржава у истом пословном простору .  

 

в) Укупни трошкови и расходи 

   

  Може се потврдити без резерве да је ЈП «Тржница» у свом пословању и у 2021. 

години испоштовала утврђену пословну политику и опредељење да се послује квалитетно уз 

примерену штедњу и рационално трошење расположивих средстава што се да сагледати из 

доле приложене табеле.  

Укупни трошкови у 2021 години су износили  13.150.332  динара док су планирани 

трошкови за 2021. годину  износили 14.618.141 динара. 

У односу на планиране трошкове, остварени су мањи трошкови за 10,25% .  

У табеларном приказу трошкова, уочљиви су како знатне уштеде у већини ставки тако и 

значајно повећање одређених трошкова. Запослени у предузећу су предузели све мере да се 

настави са смањењем трошкова где год је то могуће. У табели су смањени трошкови под 

редним бројевима  (1,2,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27 28,29,30,32 и 33). 

Али десило се и то да нисмо могли  смањити трошкове под редним бројевима 3,4,13 и 26. 
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У табеларном приказу трошкова у 2021.  години (Тачка 4.)  утрошили смо нешто више 

средстава од планираног код трошкова за одржавање хигијене на вашаришту и у кругу 

ЈП“Тржнице“.  Повећани трошкови се односе на дератизацију и дезинфекцију. 

Остала давања запосленима су нешто већа од плана јер је минимална цена рада 

повећана па је тако обрачун отпремнине за одлазак у пензију био нешто већи од плана. 

Трошкови осталих производних услуга,  зависили су од повећања цена услуга које 

користимо а то су физичко обезбеђење, чишћење пијаце и вашара,дератизација,сервис трафо 

станице,контрола хидраната и апарата за гашење пожара,контрола ваге,контрола услова 

рада, чишћење снега и друго. 

 

                                                                       

                                                                                                       (у динарима без пара) 
Р.бр.   Врста трошкова Остварено 

2020 

План  

2021 

Остварено 

2021 

Индекс 

5/3 

Индекс 

5/4 

1                      2         3    4 5 6 7 

1. Трошк. материјала и 

резервних делова за 

текуће одржавање 

основних средстава 

186.702 200.000 121.008 64,81 60,50 

2. Трошкови алата и 

инвентара 

20.680 40.000 67719 327,46 169,30 

3. Трошкови 

канцеларијског 

материјала 

28.914 40.000 41.748 144,39 104,37 

4. Трошкови 

материјала за 

одржавање хигијене 

87.014 100.000 228814 262,96 228,81 

5. Трошкови осталог 

режијског 

материјала 

11.431 21.000 20.000 174,96 95,24 

6. Трошкови горива и 

мазива 

86.916 190.000 113.303 130,36 59,63 

7. Трошкови 

електричне енергије 

555.123 865.000 453.409 81,68 52,42 

8. Трошкови зарада 6.943.214 6.977.172 6.953.437 100,15 99,66 

9. Доприноси на 

зараде на терет 

послодавца 

1.156.045 1.161.699 1.157.207 100,10 99,61 

10. Трошкови накнада 

по уговору о делу 

- 87.450  0,00 0,00 

11. Трошкови накнада 

члановима 

Надзорног одбора 

735.849 735.849 735.849 100,00 100,00 

12. Накнада трошкова 

запосленима 

на службеним 

путовањима 

-     

13. Остала давања 

запосленима и 

другим лицима 

74.454 305.000 390.000 523,81 127,87 

14. Трошкови ПТТ 

услуга 

18.900 18.000 8.700 46,03 48,33 
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15. Трошкови услуга на 

текућем одржавању 

основних средстава 

144.769 350.000 130.290 90,00 37,23 

16. Трошкови рекламе - 15.000  0,00 0,00 

17. Трошкови 

комуналних услуга 

347.406 420.000 406.933 117,13 96,89 

18. Трошкови осталих 

производних услуга 

515.530 670.000 604079 117,18 90,16 

19. Трошкови 

амортизације 

1.146.680 1.041.402 470.439 41,03 45,17 

20. Адвокатске услуге      

21. Трошкови стручног 

усавршавања 

     

22. Остале 

непроизводне 

услуге 

453.169 509.000 613599 135,40 120,55 

23. Трошкови 

репрезентације 

0 25.000 16.265 0,00 65,06 

24. Премије осигурања 343.613 340.000 324.608 94,47 95,47 

25. Трошкови платног 

промета (провизија) 

61.974 66.000 65.352 105,45 99,02 

26. Чланарине 20.160 14.160 24.060 119,35 169,92 

27. Порез на имовину 205.363 198.409 0 0,00 0,00 

28. Трошкови 

претплате на 

часописе 

96.455 128.000 103.513 107,32 80,87 

29. Смањење зарада      

30. Судски трошкови      

31. Остали 

нематеријални 

трошкови 

54.476 70.000 70.000 128,50 100,00 

32. Финансијски 

расходи-камате 

     

33. Остали расходи 2.444 30.000 30000 1227,50 100,00 

  

УКУПНО (1-33): 

13.302.094 14.618.141 13.150.332 98,86 89,96 

 

 

 Из табеларног приказа видљиво је да је у односу на планирано знатно мање средства 

утрошено: 

o трошкови материјала и резервних делова за текуће одржавање основних средстава 

тачка 1; 

o за набавку ситног инвентара тачка 2; 

o за трошкове осталог режијског материјала тачка 5; 

o за трошкове горива и мазива тачка 6; 

o за трошкове електричне енергије тачка 7; 

o трошкови зарада тачка 8; 

o трошкови на терет уговора о делу  тачка 10;  

o трошкови запослених на служб. путовањима тачка 12; 

o птт трошкови тачка 14; 

o трошкови услуга за текуће одржавање основних средстава тачка 15;  

o рекламе тачка 16; 
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o комуналне услуге тачка 17; 

o трошкови осталих производних услуга тачка 18; 

o трошкови амортизације тачка 19; 

o трошак адвокатских услуга тачка 20; 

o трошкове стручног усавршавања тачка 21; 

o остале непроизводне услуге тачка 22; 

o трошкове репрезентације тачка 23; 

o трошкови премија осигурања тачка 24; 

o порез на имовину тачка 27; 

o трошкови претплате на часописе тачка 28; 

o судски трошкови 30; 

o финансијски расходи тачка 32 

o Остали расходи тачка 33;  

 

 

 

У односу на планирано више је потрошено:, 

• за набавку канцеларијског материјала тачка 3; 

• трошкови материјала за одржавање хигијене 4; 

• Остала давања запосленима тачка 13; 

• Члснарине тачка 26; 

 

 

У табеларном делу су исказани укупни трошкови  који су мањи за 10,25% у односу на 

планиране за 2021 год., а већи  за 9,89%  у односу на  2020. годину. 

 

г) Инвестициона активност 

 

 Програмом пословања за 2021. годину нису биле предвиђене значајније инвестиционе 

активности због неизвесне ситуације и колебања прилива од закупа.Предузете су мере које 

су омогућиле редовно и несметано пословање, водило се рачуна о ликвидности предузећа. 

 

 Преглед инвестиција је дат  у доњој табели. 

 

И н в е с т и ц и ј е   

 

Р.бр. Инвестиције Утрошено 

2020 

План 

2021 

Утрошено 

2021 

Индекс 
утрош.средстава 

у 2021.години у 

односу на план 

1. Набавка моторне 

косе 

 

- 

 

- 

-  

- 

2. Хидрант надземни - - - - 

3. Хидрантски 

ормари 

- - - - 

4. Video nadzor    - 

5. Računar (2 

komada) 

- - - - 

6. Ventilator u 

zapadnoj hali 

- - - - 

7. Zamena prozora u 

zapadnoj hali 

490.080 - - - 

8. Radna fotelja - - - - 

9. Hladnjak - - - - 

 УКУПНО (1-4): 490.080 -  - 
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3. ЗАРАДЕ  

 

У 2021. години није се мењао број предвиђених радника. ЈП „Тржница“ запошљава 

укупно 6 запослених, и то:1 директор предузећа, 1 технички руководилац, 1 главни 

књиговођа и 3 радника на одржавању чистоће и хигијене. Полна структура запослених, три 

мушкарца и три женске особе. 

Број чланова Надзорног одбора заједно са председником Надзорног одбора је три 

члана. 

У 2021. години дозвољена маса за зараде износила је 6.977.172 динара, а исплаћено је 

6.953.523 динара.  

Зараде запослених исплаћиване су на основу одлуке Оснивача ЈП  о дозвољеној маси 

средстава за зараде у 2021. години и на основу критеријума утврђеног Појединачним 

колективним уговором ЈП. Накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора 

исплаћиване су на основу Одлуке Скупштине Општине о одређивању коефицијената за 

обрачун и исплату плата изабраних, постављених и именованих лица у органима и 

организацијама Општине Бачка Топола. 

 Надзорни одбор је у 2021.  године заседао 10 пута. 

 

  

4. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

ЈП «Тржница» је члан Удружења пијаца Србије и у том удружењу представник ЈП 

«Тржнице» је члан Надзорног органа. У 2021. години је одржано више састанака Удружења 

на којем су расправљане актуелне привредне теме и покренути предлози и иницијативе за 

решавање битних питања од утицаја на функционисање пијачне делатности у Србији. 

 ЈП «Тржница» има коректну сарадњу са органима МУП у Бачкој Тополи, 

Републичким инспекцијама и Општинским комуналним инспекторима.  

ЈП «Тржница» има коректне односе и са Удружењем пијачних продаваца са којима 

смо организовали састанаке, ради упознавања са новим мерама Тржишне инспекције као и 

Ресорне групе за сузбијање сиве економије а такође и са Ветеринарском инспекцијом ради 

заштите потрошача. 

       На простору вашаришта и у 2021. години су организоване свечаности Дана хлеба, 

сармијада, манифестација Сељачка олимпијада, културна манифестација у организацији 

Друштва за заштиту тековина мађарске националне мањине „Нађапати Кукац Петер“ као и 

Међународна изложба паса.  

Док је на платоу паркинг просторa организован ауто скуп под називом (Амерican car club 

Srbija Tuning/Styling). 

 За време одржавања пијаце и вашара нисмо имали већих проблема осим неколико 

случајева џепарења и крађе новчаника а и одбијања плаћања дневног закупа од стране 

продаваца половне робе као и камионских места од стране продаваца дрва.  

 У 2021. години нисмо имали  провале у објекат западне пијачне хале што је резултат 

постављања видео надзора и алармног система. 

 

Саставни део овог извештаја је: 

 

1.Биланс стања и Биланс успеха. 

2.Извод из Записника са  

  седнице Надзорног одбора 

   ЈП «Тржница»  Б.Топола. 

 

Број: 82/1 /2022. 
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Дана:  04.05.2022. 

Бачка Топола                                                            Директор  ЈП «Тржница» 

                                        Огњеновић Драгана 

 

         __________________________________ 


