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Примењујући Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, 
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава Предузеће је у 
току 2016. године уплатило у Буџет Републике Србије око 11,7 милиона динара. Планирано 
је да се у Буџет РС у току 2017. године уплати на име разлике пре и после примене Закона 
11.8 милиона динара. 
 
Табела 29. ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ 

     
Месец Исплаћен бруто II у 

2016.години 

Обрачунат бруто II у 
2017.години пре 
примене закона* 

Обрачунат бруто II у 
2017.години после примене 

закона* 

Износ уплате у буџет 
Републике Србије  3-4 

1 2 3 4 5 

ЈАНУАР 11,081,300.77 12,596,870 11,610,019 986,852 

ФЕБРУАР 10,807,374.06 12,475,416 11,498,080 977,337 

МАРТ 11,076,826.04 12,596,870 11,610,019 986,852 

АПРИЛ 11,137,386.70 12,475,416 11,498,080 977,337 

МАЈ 11,248,627.37 12,596,870 11,610,019 986,852 

ЈУН 11,543,917.72 12,596,870 11,610,019 986,852 

ЈУЛ 11,420,409.91 12,596,870 11,610,019 986,852 

АВГУСТ 11,588,766.29 12,596,870 11,610,019 986,852 

СЕПТЕМБАР 11,545,372.92 12,596,870 11,610,019 986,852 

ОКТОБАР 11,446,828.81 12,475,416 11,498,080 977,337 

НОВЕМБАР 11,457,129.35 12,475,416 11,498,080 977,337 

ДЕЦЕМБАР 11,457,129.35 12,475,416 11,498,080 977,337 

УКУПНО 135,811,069 150,555,176 138,760,528 11,794,650 

     
     * Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 
сталних примања код корисника јавних средстава 
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7.4. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора и 
члановима Комисије за ревизују 

 
              Висина нето накнада за чланове Надзорног одбора планирана је у складу са 
Закључком Владе 05 Број: 121-11800/2016, од 15. децембра 2016. године, уз примену 
Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и 
других сталних примања код корисника јавних средстава. 
 
              Нето накнада члана Надзорног одбора планирана је у висини просечне зараде по 
запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици у месецу септембру 
2016. године. Нето накнада за рад председника Надзорног одбора планирана је у висини 
нето накнаде члана Надзорног одбора увећане за 20%. 

 
Табела 30. ОБРАЧУН И ИСПЛАТА БРУТО НАКНАДЕ ЗА НАДЗОРНИ ОДБОР ЗА 2017. ГОД 

   
у динарима 

Месец Обрачунат бруто  у 2017.години 
пре примене Закона* 

Обрачунат бруто у 2017.години 
после примене закона* 

Износ уплате у Буџет Републике 
Србије  2-3 

1 2 3 4 
ЈАНУАР 383,072 344,761 38,311 

ФЕБРУАР 383,072 344,761 38,311 
МАРТ 383,072 344,761 38,311 

АПРИЛ 383,072 344,761 38,311 
МАЈ 383,072 344,761 38,311 
ЈУН 383,072 344,761 38,311 
ЈУЛ 383,072 344,761 38,311 

АВГУСТ 383,072 344,761 38,311 
СЕПТЕМБАР 383,072 344,761 38,311 

ОКТОБАР 383,072 344,761 38,311 
НОВЕМБАР 383,072 344,761 38,311 
ДЕЦЕМБАР 383,072 344,761 38,311 

УКУПНО 4,596,866 4,137,132 459,734 
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Табела. 31. Планирана средстава за нето накнаде за рад Надзорног одбора (без 
умањења) за 2017. годину 

 
у динарима 

Месец Број 
чланова  

Маса за 
накнаде  

Просечна 
накнада члана  

Накнада 
председника  

Накнада 
заменика  Укупна маса  

Укупно-
број Укупно маса за 

         НО НО 

1 4 186,232 46,558 55,870   242,102 5 242,102 
2 4 186,232 46,558 55,870   242,102 5 242,102 
3 4 186,232 46,558 55,870   242,102 5 242,102 
4 4 186,232 46,558 55,870   242,102 5 242,102 
5 4 186,232 46,558 55,870   242,102 5 242,102 
6 4 186,232 46,558 55,870   242,102 5 242,102 
7 4 186,232 46,558 55,870   242,102 5 242,102 
8 4 186,232 46,558 55,870   242,102 5 242,102 
9 4 186,232 46,558 55,870   242,102 5 242,102 
10 4 186,232 46,558 55,870   242,102 5 242,102 
11 4 186,232 46,558 55,870   242,102 5 242,102 
12 4 186,232 46,558 55,870   242,102 5 242,102 

 УКУПНО  2,234,784       2,905,219   2,905,219 
 
 
Табела. 32. Планирана средстава за бруто накнаде за рад Надзорног одбора (без 
умањења) за 2017. годину 

у динарима 

Месец Број 
чланова  

Маса за 
накнаде  

Просечна 
накнада 

члана  

Накнада 
председника  

Накнада 
заменика  Укупна маса  Укупно-број Укупно маса 

за 
         НО НО 

1 4 294,671 73,668 88,401   383,072 5 383,072 
2 4 294,671 73,668 88,401   383,072 5 383,072 
3 4 294,671 73,668 88,401   383,072 5 383,072 
4 4 294,671 73,668 88,401   383,072 5 383,072 
5 4 294,671 73,668 88,401   383,072 5 383,072 
6 4 294,671 73,668 88,401   383,072 5 383,072 
7 4 294,671 73,668 88,401   383,072 5 383,072 
8 4 294,671 73,668 88,401   383,072 5 383,072 
9 4 294,671 73,668 88,401   383,072 5 383,072 
10 4 294,671 73,668 88,401   383,072 5 383,072 
11 4 294,671 73,668 88,401   383,072 5 383,072 
12 4 294,671 73,668 88,401   383,072 5 383,072 
 УКУПНО  3,536,051   1,060,815   4,596,866   4,596,866 
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Табела 33. Планирана средства за нето накнаде (умањене за 10%) за рад Надзорног 
одбора за 2017. 

у динарима 

Месец Број чланова Маса за 
накнаде 

Просечна 
накнада 
члана 

Накнада 
председника 

Накнада 
заменика Укупна маса Укупно-број Укупно маса 

за 
НО НО 

1 4 167,608 41,902 50,283   217,891 5 217,891 
2 4 167,608 41,902 50,283   217,891 5 217,891 
3 4 167,608 41,902 50,283   217,891 5 217,891 
4 4 167,608 41,902 50,283   217,891 5 217,891 
5 4 167,608 41,902 50,283   217,891 5 217,891 
6 4 167,608 41,902 50,283   217,891 5 217,891 
7 4 167,608 41,902 50,283   217,891 5 217,891 
8 4 167,608 41,902 50,283   217,891 5 217,891 
9 4 167,608 41,902 50,283   217,891 5 217,891 
10 4 167,608 41,902 50,283   217,891 5 217,891 
11 4 167,608 41,902 50,283   217,891 5 217,891 
12 4 167,608 41,902 50,283   217,891 5 217,891 

УКУПНО 2,011,296   603,392   2,614,688   2,614,688 
 

 
 
 
Табела 34. Планирана средства за бруто накнаде (умањене за 10%) за рад Надзорног 
одбора за 2017. 

у динарима 

Месец Број 
чланова 

Маса за 
накнаде 

Просечна 
накнада члана 

Накнада 
председника 

Накнада 
заменика Укупна маса Укупно-број Укупно маса 

за 
НО НО 

1 4 265,200 66,300 79,561   344,761 5 344,761 
2 4 265,200 66,300 79,561   344,761 5 344,761 
3 4 265,200 66,300 79,561   344,761 5 344,761 
4 4 265,200 66,300 79,561   344,761 5 344,761 
5 4 265,200 66,300 79,561   344,761 5 344,761 
6 4 265,200 66,300 79,561   344,761 5 344,761 
7 4 265,200 66,300 79,561   344,761 5 344,761 
8 4 265,200 66,300 79,561   344,761 5 344,761 
9 4 265,200 66,300 79,561   344,761 5 344,761 
10 4 265,200 66,300 79,561   344,761 5 344,761 
11 4 265,200 66,300 79,561   344,761 5 344,761 
12 4 265,200 66,300 79,561   344,761 5 344,761 

УКУПНО  3,182,400   954,732   4,137,132   4,137,132 
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                  Висина нето накнада за чланове Комисије за ревизију је утврђена на основу Одлуке Надзорног одбора. Нето 
накнада за рад председника Комисије за ревизију је утврђена у висини од 50% од износа нето накнаде председника 
Надзорног одбора. Нето накнада за чланове Комисије за ревизију је утврђена у висини од 50% од износа нето накнаде члана 
Надзорног одбора Предузећа. 
 
 
 
Табела 35. Планирана средства за нето и бруто накнаде (без и са умањењем ) за чланове Комисије за ревизију  за 2017. 

Месец број 
чланова 

маса за 
нето 

накнаде 

нето 
накнада 
члана 

нето накнада 
председника 

маса за 
бруто 

накнаде 

бруто 
накнада 
члана 

 бруто 
накнада 

председника 

маса за 
нето 

накнаде 
умањене 

за 10% (*) 

нето 
накнада 
члана 

умањена 
за 10% (*) 

нето накнада 
председника 
умањена за 

10% (*) 

маса за 
бруто 

накнаде 
умањена 

за 10% (*) 

просечн
а бруто 
накнада 
члана 

умањена 
за 10% 

(*) 

просечна 
бруто 

накнада 
председник
а умањена 
за 10% (*) 

износ 
уплате у 

буџет 
Републик
е Србије 

(5–9) 

                              

1 2 74,493 23,279 27,935 117,868 36,834 44,201 71,699 23,279 25,141 113,449 36,834 39,781 4,420 

2 2 74,493 23,279 27,935 117,869 36,834 44,201 71,699 23,279 25,141 113,449 36,834 39,781 4,420 

3 2 74,493 23,279 27,935 117,869 36,834 44,201 71,699 23,279 25,141 113,449 36,834 39,781 4,420 

4 2 74,493 23,279 27,935 117,869 36,834 44,201 71,699 23,279 25,141 113,449 36,834 39,781 4,420 

5 2 74,493 23,279 27,935 117,869 36,834 44,201 71,699 23,279 25,141 113,449 36,834 39,781 4,420 

6 2 74,493 23,279 27,935 117,869 36,834 44,201 71,699 23,279 25,141 113,449 36,834 39,781 4,420 

7 2 74,493 23,279 27,935 117,869 36,834 44,201 71,699 23,279 25,141 113,449 36,834 39,781 4,420 

8 2 74,493 23,279 27,935 117,869 36,834 44,201 71,699 23,279 25,141 113,449 36,834 39,781 4,420 

9 2 74,493 23,279 27,935 117,869 36,834 44,201 71,699 23,279 25,141 113,449 36,834 39,781 4,420 

10 2 74,493 23,279 27,935 117,869 36,834 44,201 71,699 23,279 25,141 113,449 36,834 39,781 4,420 

11 2 74,493 23,279 27,935 117,869 36,834 44,201 71,699 23,279 25,141 113,449 36,834 39,781 4,420 

12 2 74,493 23,279 27,935 117,869 36,834 44,201 71,699 23,279 25,141 113,449 36,834 39,781 4,420 

Укупно   893,916 279,348 335,220 1,414,427 442,008 530,412 860,388 279,348 301,692 
1,361,38

8 442,008 477,372 53,040 

(*) Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. 
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8. ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
У 2017. години Предузеће планира да у свим склоништима изведе радове текућег 

одржавања за шта планирамо средства за набавку потрошног материјала за одржавање 
(електро, машински, водовод и канализација, молерско фарбарског, и другог), као и 
ситног алата и инвентара (алат за одржавање уређаја и опреме у склоништима).  

За радну снагу на пословима у склоништима планира се и набавка припадајуће ХТЗ 
опреме у складу са законом.  

Одређене инвестиционе радове на одржавању склоништа, који по обиму и 
потребној квалификационој структури посла превазилазе могућности ЈП за склоништа, 
планирамо да изведемо са кооперантима. Набавку радова и добара вршимо искључиво у 
складу са Законом о јавним набавкама. 

За склоништа која се мирнодопски користе трошкови текућег одржавања пренети 
су уговором на закупце. 

Радове текућег одржавања у Београду извршава 7 екипа по 3-4 радника, а у Новом 
Саду, Нишу и Крагујевцу по једна екипа. У току извођења радова сусрећу са разним 
отежавајућим околностима. Одређени број склоништа је узурпиран од стране појединаца 
или Скупштине станара, а у неким склоништа нам је потпуно онемогућен улаз, за нека 
склоништа немамо кључеве од улазних врата испред склоништа, која припадају 
станарима. Због наведених проблема покренут је већи број тужби код надлежних судова. 

Приликом планирања средстава за отклањање недостатака по склоништима 
руководили смо се првенствено намером да отклонимо недостатке утврђене на основу 
увиђаја на лицу места, приликом контролних инспекцијских прегледа од стране МУП-а 
Сектора за ванредне ситуације, Службе техничке контроле, обавештења добијених од 
грађана - корисника склоништа, надлежних комуналних предузећа, и из евиденција о 
склоништима. 

 
У 2017. години планиран је редован и контролни инспекцијски надзор у 380 

склоништа од стране МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, а у складу са новим Законом 
о инспекцијском надзору. Предузеће планира да предузме све неопходне радње како би 
склоништа била оцењена са што нижим степеном ризика који се процењују на основу 
контролних листа Сектора за ванредне ситуације. 

 
У оквиру текућих и инвестиционих одржавања Предузеће препознаје следеће 

целине:  
1. набавка потрошног материјала и алата за службу одржавања  
2. услуге других лица у функцији одржавања 
3. увођење других лица за извођење радова санације у склоништима 
4. набавка инвестиционе опреме и уређаја. 



     
 

 

Програм пословања ЈП за склоништа за 2017. годину 
 

77 

 

8.1. Набавка потрошног материјала за текуће одржавање склоништа  

Материјал и ситни инвентар и алат који се набавља користе радници ЈПС-а за 
послове одржавања, тј, за уградњу са властитом радном снагом у циљу одржавања 
исправним грађевинских радова, електро и машинских инсталација, и др. у склоништима, 
као и за одржавање возног парка предузећа. 
  
Табела 36. Потрошни материјал за одржавање склоништа 
 

(у хиљадама динара)
 

Р.бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ План 2017 

1. Набавка потрошног 
материјала за одржавање 

-електро 700, машински 700, специфичан 
машински материјал који се односи искључиво 
на склоништа (вентили, флексибилне везе, 
анемостати и сл.) 400; водовод и канализација 
400, молерско фарбарског 350, профилисани 
гумени заптивци 600. 

 

2. 
Набавка ситног инвентара и 
алата за одржавање 
склоништа 

- ситни инвентар и алат 450 
  

3. 
Набавка аутоделова и 
потрошног материјала за 
одржавање возила 

- потрошни материјал за одржавање возила -  
- набавка пнеуматика за службена возила –   

4. 

Набавка осталог ситног 
материјала за одржавање 
који није предвиђен 
позицијом 1 

специфична шрафовска роба, флексибилне везе, 
резервни делови за уређаје и сл.  

8.2. Услуге других лица у функцији одржавања склоништа 

 

Табела 37 . Услуге других лица у функцији одржавања (у хиљадама динара)

Р.бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ПЛАН ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

1. Услуге дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације  

Врши се у склоништима која се мирнодопски не користе, а 
нису третирана у 2016.г.; по потреби и на захтев 
инспекције и сл. 

2. 

Услуге прикључка и сагласности на 
прикључак склоништа на јавне 
енергетске системе, водовод и 
канализацију и др. 

 

Трошкови по рачунима надлежних јавних комуналних 
предузећа (У ЕДБ-у поднето на решавање 58 захтева, код 
водовода у БГД 10 захтева).   Односи се на пријаву 
бројила, раздвајање бројила, пријава водомера и сл. 

3. 
Услуге сервисирање и контроле ПП 
апарата и хидрантских система у 
склоништима  

 

Контрола и сервис ПП апарата и хидрантских система, 
избор овлашћеног сервисера противпожарне заштите. 
Око 1200 апарата за почетно гашење пожара који се налазе 
у склоништима, која се мирнодопски не користе, 
Хидрантских система има укупно 125 

4. Услуге техничког прегледа службених 
возила  Технички преглед за 26 возила 

5. Државне таксе приликом регистрације  Таксе и давања код регистрације за 26 возила 
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7. Трошкови праћења и одржавања ГПС 
система и видео надзора  Трошкови за праћења и одржавања ГПС система 

8. Сервис и поправка пумпи и алата за 
одржавање склоништа  Одржавање алата, сервис и набавка резервних делова, и то: 

пумпи, усисивача, хилтија, бушилица, брусилица и др. 

9. Услуге сервиса одржавања возног парка   

Ови трошкови ће се реализовати по потреби поправке 
возила одговарајућег сервиса. Јпс поседује возни парк од 
укупно 26 возила. Сва су исправна, али се могу догодити 
непредвиђене околности, за чије отклањање се морају 
обезбедити средства. 

10. Трошкови легализације изграђених 
склоништа и књижења склоништа  

Трошкови израде неопходне документације за 
легализацију склоништа за које не поседујемо грађ. И 
употребне дозволе по захтеву надлежних државних органа, 
таксе, сагласности и др. (поднето око 75 захтева за 
легализацију) 

11. Одржавање стаклене фасаде пословне 
зграде  Прање стаклене фасаде под специјајним условима ради 

заштите карактеристика стакла 

12. Одржавање подова пословне зграде  Одржавање ламинатних и камених подова пословне 
зграде, машинско темељно чишћење и воскирње 

13. Сервис и поправка инсталација и уређаја 
у пословним просторијама предузећа  

Сервис и поправка клима система (чилер и фан цоил 
уређаји) у пословниј згради, сервис противпожарних и 
аутоматских врата и др. 

14. 

Сервис и контрола ПП система у 
пословној згради и склоништима 
(гаражама) Преглед и испитивање 
громобранске инсталације,електро 
инсталација и мерење отпора уземљења 
у Пословној згради -ради се сваке 
2.године 

 
Редовна тромесечна, полугодишња и годишња контрола 
противпожарних система у пословној зградии у 7 
склоништа- гаража у Београду од овлашћене организације 

15. 
Викловање мотора за 
филтровентилационе уређаје у 
склоништима 

 
У склоништима постоји око 3000 филтровентилационих 
уређаја, које је потребно сервисирати и извршити по 
потреби викловање до 40 мотора  

16. 

Наменска израда резервних делова за 
затварање отвора за кретање и резервних 
делова за филтровентилационе уређаје у 
скл. 

 

Средства за затварање отвора за кретање (око 3500 ком 
ВПХ и КПХ, 4000 ком ВХ и КХ) у склоништима 
произведено у наменским индустријама бивших република 
СФРЈ, које не постоје, па је неопходна наменска и 
појединачна израда делова ради њиховог оспособљавања – 
цена за око 50 елемената 

17. Сервис ВПХ и ВХ врата у склоништима  

Сервис и поправка ВПХ и ВХ што подразумева скидање 
врата, замену лежајева, уклањање деформитета, 
подмазивање, контрола и замена кедера, контрола зазора 
на шаркама, контрола затварања и херметичности 

18. 
Замена профилисаних гумених 
заптивних трака за врата, капке и 
покретне преграде 

 

Замена профилисаних гумених заптивних трака за врата, 
капке и покретне преграде неопходна ради обезбеђења 
херметичности у склоништима, постојеће дотрајале или 
уништене механички или бојењем 

19. Дефектажа дизел агрегата   Дефектажа дизел агрегата ( 25 ком) 

19.1. Сервис дизел агрегата  Сервис дизел агрегата ( 25 ком) 

20. Услуге ангажовања на одгушивању 
канализације  

Одгушивање канализационих фекалних и дренажних 
система штити склоништа од плављења (око 15 
интервенција) 

21. Ангажовање аутопревозника  
Потреба чишћења склоништа од отпадног материјала, 
шута и смећа најчешће по преузимању склоништа од 
несавесних закупаца 
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22. Кошење траве и уклањање растиња над 
и око склоништа  Земљане шкарпе се морају одржавати од непланског 

растиња и уређивати кошењем траве 

24. Сервис и поправка копир апарата, 
штампача и хардвера  ЈПС располаже са 3 већа копир апарата, око 30 штампача и 

око 100 рачунарских јединица 

27. Остале ситне занатске услуге које нису 
обухваћене напред наведеним  

Нарезивање кључева, ситне неспецифичне хитне поправке, 
дефектажа кварова, баждарења инструмената, контрола 
квалитета добара у акредитованим лабораторијама у 
поступцима јавних набавки и друго. 

31. 
Израда урбанистичких пројеката и 
студије оправданости надзиђивања 
склоништа 

 

Израда урбанистичких пројеката и студије оправданости 
надзиђивања склоништа на адресама: ул. Гандијева бр. 53а 
и ул. Гандијева бр. 124 у београду, и ул. Бранимира 
Ћосића бр. у Новом Саду 

 
Табела 38. Увођење других лица за извођење радова санације у склоништима 
 
Р.бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ПЛАН ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

1. 
Извођење радова текућег и 
инвестиционог одржавања у 
склоништима увођењем коопераната 

 

- санација од плављења (израда хоризонталне и 
вертикалне хидроизолације, санација дилатација, 
кречење, у др. пратећи радови) 
- санација машинских инсталација (цевовода, ФВУ, 
вентила, уређаја и друго (адресе у ПРИЛОГУ) 

2. Хитни непредвиђени радови у 
склоништима  

Санација пукнутих водоводних и канализационих цеви и 
одгушења, хитна цурења на дилатацијама, прокишњавања 
већег обима, заштита од последица обијања склоништа и 
сл.- радови се не могу планирати по обиму и времену, а 
изводе се у циљу спречавања веће штете у склоништима. 

8.3. Набавка инвестиционе опреме и уређаја 

У периоду од 2011-2015. године, ЈП за склоништа је уложило значајна државна 
средства на опремању склоништа покретном опремом (опрема за боравак, санитарна 
опрема, опрема за воду и опрема за самоспасавање), уређајима (филтровентилационим 
уређајима, филтерима колективне заштите, ручним генераторима, манометрима, 
хигрометрима, термометрима, индикаторима угљен моноксида и др). Стање у 
склоништима је у том смислу значајно поправљено.  

У 2017. години, планирана је нова набавка опреме, као и реализација започетих 
набавки у 2016. години. 

У 2017. години планирамо интезивније текуће и инвестиционо одржавање 
склоништа, како би омогућили основну функционалност објеката.  

Предузеће је покренуо иницијативу за доношење јединствене стратегије склањања 
становништва, где би се након усвајања исте, усвојили закони и подзаконска акта. 
 Подзаконска акта (правилници) би дефинисали карактеристике уређаја и опреме и у 
складу са конкретним опредељењем, ко, од чега и у којој мери се штити. У супротном 
може да се догоди да уређаји и опрема не буду у складу са новим концептом или уопште 
не буду потребни. 



     
 

 

Програм пословања ЈП за склоништа за 2017. годину 
 

80 

 

8.4.  Набавка и продаја возила 

Предузеће у 2016. години располаже следећим возилима у циљу обављања делатности. 

Табела 39. Возила која се налазе у евиденцији ЈПС-а 

Р.бр. Подаци о возилу-тип возила Година набавке 
1. HONDA ACCORD 2.0 4D PE  01.05.2007 
2. FIAT PUNTO GRANDE 1.4  27.04.2007 
3. FIAT PUNTO GRANDE 1.4  27.04.2007 
4. FIAT DOBLO PANORAMA RTS  27.04.2007 
5. FIAT DOBLO PANORAMA RTS  27.04.2007 
6. FIAT PUNTO VAN 1.2 60 3P- 27.04.2007 
7. FIAT DOBLO CARGO RST 1.9  27.04.2007 
8. FIAT DOBLO CARGO RST 1.9  27.04.2007 
9. FIAT SKUDO PANORAMA 2.0 22.07.2008 
10. FIAT PUNTO GRANDE RTS 1.2  22.07.2008 
11. FIAT PUNTO GRANDE RST 1.2  22.07.2008 
12. FIAT DOBLO PANORAMA RST  22.07.2008 
13. FIAT DOBLO PANORAMA RST  22.07.2008 
14. FIAT DOBLO PANORAMA RST  22.07.2008 
15. FIAT DOBLO PAANORAMA RST  22.07.2008 
16. ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ-RENAUT  08.03.2010 
17. ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ -RENAUT  08.03.2010 
18. ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ -RENAUT  08.03.2010 
19. PUNTO  CLASSIC EMOTION  09.08.2010 
20. ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ -FORD  08.09.2011 
21. ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ -FORD  07.09.2011 
22. DACIA DOKKER LGV AMBIANCE  21.04.2016 
23. DACIA DOKKER LGV AMBIANCE  21.04.2016 
24. DACIA DOKKER LGV AMBIANCE  21.04.2016 
25. DACIA DOKKER LGV AMBIANCE  21.04.2016 
26. DACIA DOKKER LGV AMBIANCE  21.04.2016 
 
Анализом пређених километара, укупних износа трошкова оржавања, године производње, 
као и просечну потрошњу по пређеном км, уочена је неисплативост будућих издатака за 
текуће одржавање возила у табели бр. 40. Из тог разлога планирана је продаја ових возила 
у 2017. години. 
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Табела 40. Возила планирана за продају у 2017. години 
 
Р.бр Подаци о возилу-тип возила Година набавке 
1 HONDA ACCORD 2.0 4D PE  01.05.2007 
2 FIAT PUNTO GRANDE 1.4  27.04.2007 
3 FIJAT PUNTO VAN 1.2 60 3P- 27.04.2007 
4 FIAT DOBLO CARGO RST 1.9  27.04.2007 
5 FIAT SKUDO PANORAMA 2.0 22.07.2008 
6 FIJAT PUNTO GRANDE RTS 1.2  22.07.2008 
7 PUNTO  CLASSIC EMOTION  09.08.2010 
 
 У поступку је процена вредности ових аутомобила намењених продаји. 
 
Табела 41. Реализација плана набавки путничких возила у 2016. години 
 

РБ. Планирана набавка возила 
(тип возила, карактеристике) 

Реализација 
планиране 

набавке (да/не) 

Вредност 
реализоване 

набавке у 
динарима 

Разлози 
неспровођења 

набавке 

 
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА       

1 /       
2 /       

 
ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА       

1 
Дачиа Докер- запремина 1.5 ccm, 55 
kw, 75 ks, година производње -2016. 

да 1.314.343,33   

2 
Дачиа Докер- запремина 1.5 ccm, 55 
kw, 75 ks, година производње -2016. 

да 1.314.343,33   

3 
Дачиа Докер- запремина 1.5 ccm, 55 
kw, 75 ks, година производње -2016. 

да 1.314.343,33   

4 
Дачиа Докер- запремина 1.5 ccm, 55 
kw, 75 ks, година производње -2016. 

да 1.314.343,33   

5 
Дачиа Докер- запремина 1.5 ccm, 55 
kw, 75 ks, година производње -2016. 

да 1.314.343,33   

УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ: 6.571.716,65   
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Табела 42. План набавки путничких возила за 2017. годину 
 

РБ. Планирана набавка возила 
(тип возила, карактеристике) 

Процењена вредност 
реализоване набавке у 

динарима 

 
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА   

1 од 1.4 ccm -1.6 ccm 
 2 од 1.9 ccm -2.0 ccm 
 

 
ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА 

 1 НИЈЕ У ПЛАНУ 
 2 НИЈЕ У ПЛАНУ 
 3 НИЈЕ У ПЛАНУ 
 4 НИЈЕ У ПЛАНУ 
 5 НИЈЕ У ПЛАНУ 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ:   

 
Како је планирано отуђење 7 возила возног парка Предузећа, а у циљу несметаног 
обављања делатности, планира се набавка 2 возила у 2017. години.  
 
Набавка новог путничког аутомобила за потребе директора условљена је стањем и 
годиштем возила које се тренутно користи у те сврхе. Наиме, HONDA ACCORD 2.0 4D 
PE, произведена је пре 10 година и тренутне је пређене километраже од 285.000 км. 
Технички, велика улагања се очекују у наредном периоду и није економски исплативо 
више улагање у поменути ауто..  
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9. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА 

9.1. Заштита склоништа надзиђивањем са суинвеститором  

У 2017. години Предузећа планира, заједно са Дирекцијом за имовину РС, да спроведе 
поступак избора суинвеститора за надзиђивање склоништа у Новом Београду, која су у складу 
са урбанистичко-планском документацијом предвиђена за надзиђивање. Ради се о три 
слободностојећа склоништима, са затрпаним равним кровом (склоништа у ул. Народних 
Хероја бр. 43 и ул. Отона Жупанчића бр. 42 и бр. 49) где ће се надзиђивањем трајно решити 
проблем прокишњавања, а власник предметних објеката Република Србија - корисник ЈП за 
склоништа за уступање права на надзиђивање, под условима које ће закључцима утврдити 
Влада РС, добити без икаквих улагања изграђен пословни простор.  

Новоизграђени простор ће обезбедити додатни приход од издавања пошто се предузеће 
не финансира из буџета РС, а увећава се државна имовина.  

Како је  2008. године спроведен отворени поступак јавне набавке за избор 
суинвеститора, заједно са Дирекцијом за имовину РС, а набавка није завршила доделом 
уговора,  ЈП за склоништа упутило је допис Дирекцији за имовину РС о даљем поступању 
ради реализације Програма пословања у делу спровођења поступка избора суинвеститора 
надзиђивања склоништа у Новом Београду, у ул. Народних Хероја бр. 43 и ул. Отона 
Жупанчића бр.42 и 49. Републичка дирекција за имовину је у свом допису 04 број:351-
127/2014 od 28.06.2016. године, одговорила ЈП за склоништа, да је с обзиром на протек 
времена, измењене законске прописе, неопходно закључке Владе РС из 2008. године ставити 
ван снаге и донети нове. У том циљу потребно је прибавити одговарајућу документацију за 
наведене локације како би се покренула одговарајућа процедура ради доношења одлуке Владе 
РС о прибављању непокретности у јавну својину путем надзиђивања постојећих објеката 
склоништа. 

Предузеће је током 2016. године спровело јавну набавку израде Урбанистичког 
пројеката, на основу претходно добијених информација о локацији за кат.парцале, дошло се 
до следећих података,и то: 
 
1. Јавно склониште у Новом Београду, Блок 33, ул. Народних Хероја бр. 43, постојеће на 

кат.парц.бр.6770 по спратности приземни објекат, постојеће БРГП око 2100m2, где је 
могуће надзидати објекат спратности  П+2 чиме би се добија нови простор БРГП око 
4200m2. Склониште је лоцирано на катасртарској парцели бр.1193, којој се у циљу 
формирања грађевинске парцеле додаје део катастарске парцеле бр.1173/1, па укупна 
површина грађевинске парцеле износи 3.512 m2. Део катастарске парцеле површине 
1.332 m2 додељен је у закуп уз месечну надокнаду од 18.759,70 динара и једнократну 
надокнаду за уређење грађевинског земљишта од 10.846.060,27 динара, који у 
валоризованим износима падају на терет суинвеститора, као и сви остали трошкови на 
реализацији изградње.   

2. Јавно склониште у Новом Београду, Блок 8а, у ул. Отона Жупанчића бр. 42, постојеће на 
кат.парц. бр. 149/5 КО Нови Београд , чија је БРГП око 375 m2, спратност П, могуће је 
надзидати објекат спратности  П+2 чиме се добија нови простор БРГП око 750m2. 
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3. Јавно склониште у Новом Београду, Блок 8а, у ул. Отона Жупанчића бр. 49,постојеће на 
кат.парц. бр. 149/6 КО Нови Београд , чија је БРГП око 375 m2, спратност П, могуће је 
надзидати објекат спратности  П+2 чиме се добија нови простор БРГП око 750m2. 

 
Такође, спроведена је јавна набавка израде Урбанистичког пројекта препарцелације на 

катастарској парцели кп.149/5,149/6 и 149/1 КО Нови Београд, за доградњу и надзиђивање 
постојећег објекта у ул. Отона жупанчића бр.42 и бр.49 у Новом Београду, којим је утврђена 
потреба прибављања грађевинског земљишта за паркинг места у површини од цца 350 m2 за 
објекат у ул. Отона Жупанчића бр.42, и цца 350 m2 за објекат у ул. Отона Жупанчића бр.49. 
 

У току је поступак јавне набавке израде Студије оправданости и исплативости 
надзиђивања склоништа на напред наведене три локације у Новом Београду, која ће 
послужити као основ за одређивање процента новосаграђене брутоповршине објекта који ће 
припасти у својину Републике Србије - Јавног предузећа за склоништа, а преостали део 
површине одабраном понуђачу радова, као Суинвеститору. 
 

У 2017. години планирамо јавну набавку израде Урбанистичког пројекта 
препарцелације, Урбанистичког пројекта и Студије економске оправданости и исплативости 
надзиђивања склоништа,з а две локације у Новом Београду и две у Новом Саду, и  то за: 
 
1. Јавно склониште у Новом Београду, ул. Гандијева бр.53а, постојеће на кат.парц. бр.3050, 

по спратности приземни објекат, постојеће БРГП око 450m2, где је на основу информације 
о локацији бр.350.1-3652/2016 од 26.07.2016.год могуће надзидати објекат спратности  
П+1+Пс односно П+2 чиме би се добија нови простор БРГП око 900 m2. 

2. Јавно склониште у Новом Београду, ул. Гандијева бр.124, постојеће на кат.парц. бр.3261, 
по спратности приземни објекат, постојеће БРГП око 450m2, где је на основу информације 
о локацији бр.350.1-3645/2016 од 26.07.2016. године могуће надзидати објекат спратности  
П+1+Пс односно П+2 чиме би се добија нови простор БРГП око 900 m2. 

3. Два јавна склоништа постојећа у Новом Саду у ул. Милоша Црњанског бр.1 (С1 и С2), где 
би након израде Студије економскео правданости и исплативости надзиђивања склоништа, 
заједно са суинвеститором изабраним у складу са законом, коме би се поверило покретање 
иницијативе за измену и израду Плана детаљне регулације наведеног блока пред 
надлежним органима и институцијама, прибављање локацијске  и грађевинске дозволе, 
регулисања трошкова уређења грађевинског земљишта и осталих трошкова у поступку 
прибављања дозвола и сагласности за изградњу, израда пројектне документације, 
извођења радова, обезбеђење вршења стручног надзора у поступку изградње и др. Све 
наведене  и остале радње неопходне за завршетак  изградње биле би финансирале из 
средстава суинвеститора. Суинвеститор би уступио одређени проценат изграђене 
површине Републици Србији - Јавном предузећу за склоништа, а јавни конкурс за избор 
суинвеститорта би утврдио тачан проценат, не мањи од процента који одреди Влада РС. 

4. Јавна склоништа у Новом Саду, ул. Бранимира Ћосића бр. 48 (С1 и С2),  постојећа на 
кат.парц. бр.6900/17, по спратности приземни објекат, постојеће БРГП око 475m2, где је по 
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раније издатој грађевинској дозволи, којој је истекла важност, могуће надзидати објекат 
спратности  П+1 чиме би се добија нови простор БРГП око 475m2. 

 
У 2016. години реализована је јавна набавка израде Урбанистичке анализе 

надзиђивања 47 склоништа на територији града Београда, коју је урадило предузеће ЈУП 
„Урбанистички завод Београд“. Урбанистичком анализом 47 слободностојећих склоништа 
сагледане су могућности и ограничења надзиђивања oд којих је за 18 склоништа утврђено да 
постоје урбанистичке и просторне  могућности за надзиђивање, односно реконструкцију и 
доградњу. Закључак анализе у смислу даљег спровођења је да је за реконструкцију и доградњу 
позитивно вреднованих склоништа, обавезна израда Плана генералне регулације мреже јавних 
склоништа, са елементима детаљне регулације, или израда Плана детаљне регулације мреже 
јавних склоништа. Циљ израде Плана детаљне регулације је обезбеђење урбанистичко- 
планске документације у складу са Законом о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. 
72/09,81/09,64/10 и 24/11), и стварање услова за прибављање урбанистичких услова и  
грађевинске дозволе за планиране интервенције. На тај начин би ЈП за склоништа створило 
услове да, заједно са суинвеститорима изабраним у складу са законом, без додатног улагања 
средстава дође до одређених изграђених стамбених и пословних површина, односно до 
додатног прихода уступањем права на реконструкцију и надоградњу. 

ЈП за склоништа планира и израду Плана детаљне регулације за 14 слободностојећих 
склоништа (ПДР блокова 44, 70, 70А, 45, и „Ретензије“, које спроводи ЈУП „Урбанистички 
завод Београд“, без улагања средстава ЈП за склоништа. Предузеће планира и директно 
спровођење плана за две локације и прибављање информација о локацији за пет склоништа. 
 

Поред  наведеног, ЈП за Склоништа планира и покретање поступка надзиђивања два 
склоништа у Нишу, у ул. Носилсца Карађорђеве звезде бр.1,  и ул. Чарнојевићева бр.10 ,где би 
се на основу информације о локацији за кат. парцеле, у наредном периоду 2017. и 2018.г. 
приступило изради Студије економске оправданости и исплативости надзиђивања склоништа, 
заједно са суинвеститором. 

 

Табела 43. Заштита склоништа надзиђивањем 

Р.БР. ОПИС ИЗНОС у дин 

1 Израда Плана детаљне регулације мреже склоништа   

2. Израда Катастарских-топографских планова за потребе израде 
плана детаљне регулације мреже склоништа  

3. Израда Геомеханичких елабората за потребе израде плана детаљне 
регулације мреже склоништа  
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Р.БР. АДРЕСЕ: ОПИС ИЗНОС у дин 

1. Народних Хероја 43 Локацијски услови и дозвола  

2. Отона Жупанчића 42 
Куповина земљишта  

  
Локацијски услови и дозвола  

3. Отона Жупанчића 49 
Куповина земљишта  

  
Локацијски услови и дозвола  

4. Гандијева 53а  

Израда урбанистичког пројекта  
Студија оправданости и изводљивости  
Услови комуналних предузећа  
Куповина земљишта  
Локацијски услови и дозвола  

5. Гандијева 124  

Израда урбанистичког пројекта  
Студија оправданости и изводљивости  
Услови комуналних предузећа  
Куповина земљишта  
Локацијски услови и дозвола  

6. Бранимира Ћосића 48, 
Нови Сад  

Израда урбанистичког пројекта  
Студија оправданости и изводљивости  
Услови комуналних предузећа  
Локацијски услови и дозвола  

9.2. Стратегија склањања становништва и запослених у оквиру 
националне стратегије заштите и спасавања 

Потребно је наставити рад на иницирању, формулисању и доношењу Стратегије уз 
учешће свих релевантних државних институција, Министарства одбране, Министарства 
унутрашњих послова, института за безбедност, Војно техничког института, као и других 
научних институција, уз обавезно учешће стручне јавности. Овом стратегијом би на 
јединствен начин била утврђена намена и стандарди постојећих и новоизграђених 
склоништа, а чинила би подлогу за доношење закона и правилника који ближе уређују ову 
област. 
У том циљу ЈП за склоништа проследио је упит којим се траже подаци о подзаконским 
прописима који се примењују у области заштите становништва склањањем у случају 
ванредних ситуација у 30 земаља у окружењу. Одговор је достављен од већине земаља 
којима је прослеђен упит. У наредном периоду неопходно је урадити упоредну анализу 
прописа РС са прописима ЕУ, појединачно за сваку земљу. Анализирати колико су 
прописи појединих земаља (која се односе на склоништа) усклађена са Европским 
законодавством. Да ли постоје и у којој мери су дозвољене посебности итд. Неопходно је 
наставити комуникацију са чланицама ЕУ, како би добили одговоре на конкретна питања, 
која ће се јављати током рада на усклађивању.  
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9.3. Усаглашавање Правилника о техничким нормативима за 
склоништа (“Сл.лист СФРЈ” бр. 55/83) и пратећих наредби са ЕУ 
норамитивима.  

Наставити рад на хармонизацији стандарда у сарадњи са Институтом за стандардизацију 
Србије, активној примени директиве ЕУ Construction products (CPD/CPR) и аналитици 
информација добијених помоћу Product Contract Poиnts (CPC) Уредбе ЕУ која обухвата 
нехармонизовано подручје. У сарадњи са Министарством привреде и Министарством 
унотрашњих послова крајњи рок за израду Правилника је крај 2018. године. 

9.4. Акредитација 

Створити законске предуслове у смислу обавезности вршења техничке контроле свих 
склоништа на територији РС чиме би се створила могућност да ЈПС стекне додатни 
приход и могућност обављања регистроване делатности. У току је поступак добијања 
акредитације за вршење техничке контроле. 

9.5. Увођење корпоративног управљања и планиране активности 

Циљ је повећање ефикасности, ефективности и транспарентности пословања ЈПС. У току 
2016. године предузете су активности на обуци менаџмента и усвајање одговарајућих 
аката. У 2017. години планиране су следеће активности у оквиру области увођења и 
унапређења корпоративног управљања: 

- Формулисање и усвајање етичког кодекса, кодекса корпоративног управљања, 
писаних аката којима се регулише сукоб интереса; 

- Формулисање и усвајање Програма за унапређење корпоративног управљања 
- Усмеравање укупне структуре предузећа и њен развој на одговарајуће и адекватне 

структуре, од стране менаџмента; 
- Предузимати мере финансијске дисциплине (дефинисање комерцијалних и општих 

циљева у складу са обављањем делатности од општег интереса, транспарентност 
трошкова и извора финансирања) 

- Унапређење транспарентности и јавности пословања 
- Успостављање свеобухватног система интерних контрола, управљање ризицима, 

интерне и екстерне ревизије. 

10. ЗАДУЖЕНОСТ 

10.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза 

Предузеће није оптерећено кредитним задужењима, односно нема кредитних обавеза. 

 



     
 

 

Програм пословања ЈП за склоништа за 2017. годину   88 

 

10.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања 

Табела 44. Структура неизмирених дуговања и ненаплаћених потраживања 
(у хиљадама динара) 

Р. бр.   
ОПИС 

 

СТАЊЕ НА ДАН 
31.12. 2016. ГОДИНЕ 

СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 
2017. ГОДИНЕ 

СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 
2017. ГОДИНЕ 

СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 
2017. ГОДИНЕ 

СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 
2017. ГОДИНЕ 

Ненап. 
потраж. 

Неиз. 
обавезе  

Ненап. 
потраж. 

Неиз. 
обавезе  

Ненап. 
потраж. 

Неиз. 
обавезе  

Ненап. 
потраж. 

Неиз. 
обавезе  

Ненап. 
потраж. 

Неиз. 
обавезе  

1. Физичка лица 518 8.918 548 9.054 586 9.252 498 9.350 772 9.050 

2. Јавна 
предузећа 1.078 1.596 1.287 1.125 256 542 2.374 144 1.089 231 

3. 
Домаћа правна 
лица и 
предузетници 

37.642 3.698 38.474 1.127 34.182 1.018 38.154 541 40.268 881 

4. 
Републички 
органи и 
организације 

24.349 5.123 23.985 901 23.335 882 24.224 910 25.307 895 

5. 
Јединице 
локалне 
самоуправе  

18 0 427 0 347 0 430 0 18 0 

6. Остало 699 26.274 902 4.350 6.970 4.345 910 4.843 726 4.519 

  УКУПНО 64.305 45.609 65.622 16.557 65.676 16.039 66.591 15.788 68.180 15.576 
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11. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И 
УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ 

11.1. План инвестиционих улагања 

Табела 45. План инвестиционих улагања 
(у хиљадама динара) 

Редни 
број Назив инвестиционог улагања Извор 

средстава 

Година 
почетка 

финансирања 

Година 
завршетка 

финансирања 

Укупна 
вредност 

Планирано у 
2017. год. 

Процена 
реализације 
у 2016. год. 

План за План за План 
након 

2017. год. 2018. год. 2018. год. 

1 Набавка опреме и уређаја у склоништима сопствена 2015 2017 
2 Набавка опреме за боравак  у склоништима сопствена 2015 2017 

3 Набавка возила (5 возила у 2016.г.) 
(2 возила у 2017.г.) сопствена 2017 2017 

4 Канцеларијски намештај сопствена 2017 2017 

5 Набавка и замена дотрајалог платна на 
седиштима и лежајевима у склоништима сопствена 2015 2017 

6 Израда урбанистичких пројеката 
препарцелације сопствена 2016 2017 

7 Израда плана детаљне регулације мреже 
склоништа сопствена 2017 2017 

8 Израда геомеханичких елабората за потребе 
израде плана детаљне. рег. мреже јав. скл. сопствена 2017 2017 

9 Куповина земљишта сопствена 2017 2017 
10 Уклањање постојећег и уградња новог ППФ сопствена 2017 2017 
11 Куповина софтвера сопствена 2017 2017 

  Укупно       
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11.1.1.  План инвестиционих улагања у 2017. години* 

Табела 46.  План инвестиционих улагања                                                                                                               у динарима 
Редни 
број Предмет набавке Укупно план 

2016 
Реализација 

2016 

Пренос 
реализације у 

2017 
План за 2017 Укупно План 

за 2017 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 Набавка опреме и уређаја у 
склоништима          

1.1     ФКЗ          

1.2     ФВУ          

2 Набавка опреме за боравак  у 
склоништима          

2.1 Лежајеви           

2.2 Опрема за воду            

2.3 Санитарна опрема          

2.4 Опрема за самоспасавање          

3 
Набавка возила (5 возила у 
2016.г.) 
(2 возила у 2017.г.)          

4 Канцеларијски намештај          

5 
Набавка и замена дотрајалог 
платна на седиштима и 
лежајевима у склоништима          
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Редни 
број Предмет набавке Укупно план 

2016 
Реализација 

2016 

Пренос 
реализације у 

2017 
План за 2017 Укупно План 

за 2017 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

6 Израда урбанистичких 
пројеката препарцелације          

6,1 

Израда урбанистичког 
пројекта препарцелације и 
израда урбанистичког 
пројекта 

         

6,2 
Израда студије 

оправданости и исплативости 
надзиђивања склоништа          

7 Урбанистичка анализа могућих 
надзиђивања 47 склоништа          

8 Израда плана детаљне 
регулације мреже склоништа          

9 

Израда геомеханичких 
елабората за потребе израде 
плана детаљне. рег. мреже јав. 
скл. 

         

10 Куповина земљишта          

11 Уклањање постојећег и 
уградња новог ППФ          

12 Куповина софтвера          

  
УКУПНО 
ИНВЕСТИЦИОНА 
УЛАГАЊА          
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11.2. Табела 47. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности –текуће одржавање            

У дин                                                                                                                     

Редни 
број Предмет набавке Укупно 

 план 2016 
Реализација 

2016 

Пренос 
финансијских 

средстава  
у 2017 

План за 2017 Укупно План 
за 2017 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

  Добра           

1 Набавка материјала за одржавање         

1.1     Електро         

1.2     Машински         

1.3     Специфичан машински матер.         

1.4     Водоводни         

1.5     Молерско фарбарски         

1.6     Профилисани гумени заптивци         

1.7    Набавка ситног инвенатра и                  
алата за одржавање склоништа         

1.8 
    Набавка аутоделова и потро-шног 
материјала за одржавања возила - гуме 
за возила         
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Редни 
број Предмет набавке Укупно 

 план 2016 
Реализација 

2016 

Пренос 
финансијских 

средстава  
у 2017 

План за 2017 Укупно План 
за 2017 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

2 Средства личне заштите          

3 Набавка делова опреме за 
самоспашавање ради комплетирања          

4 Остали ситан материјал који није 
обухваћен напред наведеним          

5 Набавка алата, резервних делова и 
материјала за одржавање хардвера          

  УКУПНО НАБАВКА ДОБАРА          
 II  

1 
Извођење радова текућег и 
инвестиционог одржавања у 
склоништима увођењем копераната          

2 Xитни непредвиђени радови           

  УКУПНО НАБАВКА РАДОВА  
III Услуге  

1 Услуге дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације          

2 Дефектажа и сервисирање постојећих 
дизел-агрегата          

2.1 Дефектажа  постојећих дизел-
агрегата          

2.2 Сервисирање постојећих дизел-
агрегата          
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Редни 
број Предмет набавке Укупно план 2016 Реализација 

 2016 

Пренос 
реализације  

у 2017 
План за 2017 Укупно План за 

2017 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

3 Сервисирање возног парка          

4 Услуге одржавања телефонске централе 
и телефонске инфраструктуре          

5 
Услуге геодетског снимања за потребе 
укњижбе и израде катастарско-
топографских планова          

5.1 Услуге геодетског снимања за 
потребе укњижбе           

5.2 Израда катастарско-
топографских планова          

6 
Услуге сервисирања  и контроле 
против.пож. и хидрантских система у 
склоништу          

7 Сервис и поправка пумпи и алата за 
одржавање склоништа          

8 Одржавање стаклене фасаде пословне 
зграде          

9 Одржавање подова пословне зграде и 
подних облога          

10 Сервис и поправка инсталација и 
уређаја у пословној згради          
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Редни 
број Предмет набавке Укупно план 2016 Реализација 

 2016 
Пренос 

реализације у 2017 План за 2017 Укупно План за 
2017 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

11 
Сервис и контрола ПП система у 
пословној згради и склоништима 
(гаражама)           

12 
Викловање мотора за 
филтровентилационе уређаје  у 
склоништима          

13 

Наменска израда резервних делова за 
затварање отвора за кретање и 
резервних делова за 
филтровентилационе уређаје у 
склоништима 

         

14 Сервис ВПХ и ВХ врата у склоништима          

15 
Замена профилисаних гумених 
заптивних трака за врата, капке и 
покретне преграде          

16 Услуге ангажовања на одгушивању 
канализације          

17 Кошење траве и уклањање растиња над 
и око склоништа          

18 
Сервис и поправка копир апарата, 
штампача, хардвера и мерних 
инструмената          

19 Остале ситне занатске услуге које нису 
обухваћене          

  УКУПНО НАБАВКА УСЛУГА          
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Табела 47а: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности         у динарима 
 

Редни 
број Предмет набавке Укупно план 

2016 
Реализација 

2016 

Пренос 
финансијских 

средстава у 
2017 

План за 2017 Укупно План 
за 2017 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 Набавка горива          

2 Средства за одржавање хигијене          

3 Канцеларијски материјал и тонери          

3.1 Канцеларијски материјал          

3.2 Тонери          

4 Топли и хладни напици          

5 Набавка електричне енергије          

6 Набавка стручне литературе          

7 Набака тагова за очитавање путарине          

8 Набавка бар код скенера /тагова/ за 
вршење пописа           

9 Заставе          

  УКУПНО НАБАВКА ДОБАРА          

1 Обезбеђење објеката          

2 Лиценцирање софтвета - антивирус 
заштита          

3 
Осигурање :1)пословних објеката 
2)посл. зграде и 3)запослених  
4) осигурање од штете трећим лицима          

4 Ревизија ФИ и актуарски обрачун          
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Редн
и 

број 
Предмет набавке Укупно план 

2016 
Реализација 

2016 

Пренос 
финансијских  

средстава  
у 2017 

План за 
2017 

Укупно 
План за 

2017 
I квартал II квартал III 

квартал 
IV 

квартал 

5 Консултантске услуге          

6 Здравствене услуге (систематски 
прегледи)           

7 Предходни и  периодични прегледи 
радника           

8 Превентивно лечње радника на 
месту са повећ. Ризиком          

9 Интернет услуге          

10 Израда  и одржавање web sajta ЈПС 
ОРН          

11 Одржавање и развој  ASW 
информационог система          

12 Услуга процене имовине          

13 Обука радника техничке контроле из 
области упраљања ризиком          

14 Накнада оцењивања акредитационог 
тела          

15 Услуга увођења ISO стандарда 9001          

15.1 ISO стандарди 9001 обрада          

15.2 ISO стандарди 9001 увођење          
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Редн
и 

број 
Предмет набавке Укупно план 

2016 
Реализација 

2016 

Пренос 
финансијских  

средстава  
у 2017 

План за 
2017 

Укупно 
План за 

2017 
I квартал II квартал III 

квартал 
IV 

квартал 

16 Услуге стручног образовања 
запослених /семинари, лиценце/          

17 
Услуге прикључка и сагл. на прикљ. 
обј. на јавне енергетске  системе, 
водовод и канал          

18 
Легализација изграђених склоништа 
(израда пројектне документације, 
разне таксе за укњ.упот.доз. и сл.)          

19  Услуге  вештачења и трошкови  
извршења          

20 Трошкови захтева за заштиту права          

21 Судске, административне и друге 
таксе и остали судски трошкови          

22 Пошиљке          

23 ПТТ услуге          

24 Услуге фиксне телефоније          

25 Админист. Услуге и преводи           

26 Комуналне услуге и грејање          

27 Мобилана телефонија          

28 Адвокатске услуге          
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Редн
и 

број 
Предмет набавке Укупно план 

2016 
Реализација 

2016 

Пренос 
финансијских  

средстава  
у 2017 

План за 
2017 

Укупно 
План за 

2017 
I квартал II квартал III 

квартал 
IV 

квартал 

29 
Услуге техничког прегледа, 
регистрације возила и осигурања 
возила          

30 
Тр.праћења и одржавања ГПС 
система и одрж.видео надзора у 
прост. ЈПС-а          

31 Ангажовање аутопревозника          

32 Прање службених аутомобила          

33 Остале ситне занатске услуге које 
нису обухваћене напред наведеним          

34 
Услуге консултантске куће у 
поступку акредитације техничке 
контроле          

35 Акредитација код акредитационог 
тела РС          

36 
Допуна Акта процене ризика радних 
места ЈПС и периодично испитивање 
радне околине ОПН          

37 Услуге судских изврпшитеља          

38 Оглашавање и друго          

  УКУПНО НАБАВКА  УСЛУГА          
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Табела 48. Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
 

у динарима 

Предмет набавке Укупно план 
2016 

Реализација 
2016 

Пренос 
финансијски
х средстава 

у 2017 

План за 
2017 

Укупно 
План за 

2017 
I квартал II квартал III квартал IV 

квартал 

ИНВЕСТИЦИОНА 
УЛАГАЊА 

 
         

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ          
Набавка добара          
Набавка радова          
Набавка услуга          

НАБАВКА У СВРХУ 
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ          

Набавка добара          
Набавка услуга          

УКУПНО УЛАГАЊА          

 
Објашњења планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга дата су на странама од 76. до 87. овог 
Програма. 
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11.3. Табела средстава за посебне намене 

Табела 49. Средства за посебне намене 
у динарима 

Р. 
бр. Позиција 

Планирано 
у 2016. 
години 

Планирано 
за 2017. 
годину 

План за први  
квартал 2017. 

План за 
други  

квартал 2017. 

План за 
трећи  

квартал 2017. 

План за 
четврти  
квартал 

2017. 

1. Спонзорство             

2. Донације       

3. Хуманитарне 
активности             

4. Спортске 
активности             

5. Репрезентација 100.000  100.000  25.000  25.000  25.000 25.000  

6. Реклама и 
пропаганда           

7. Остало             

 Предузеће не планира издатке по основу спозорства и донација на основу Смерница за израду годишњих програма 
пословања за 2017. годину по члану 15 
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11.4. Средства потребна за реконструкцију и уређење фасада 

Закључком Владе 05 Број 400-11015/2016 од 17.11.2016. године под тачком 2. предвиђена 
је обавеза да сва јавна предузећа планирају и одреде средства потребна за реконструкцију 
и уређење фасада на непокретностима која су у власништву предузећа, односно на којима 
имају право коришћења уколико је непокретност у режиму јавне својине, односно 
друштва капитала, а у којима су седишта предузећа, односно друштва капитала или 
седишта њихових повезаних друштава или пордручних јединица.  
Предузеће у 2017. години планира средства за одржавање стаклене фасаде пословне 
зграде, у износу од 100.000 динара. Пословни простор који користе пословнице у Ужицу, 
Крагујевцу и Нишу су у закупу, односно нису у власништву Предузећа, а ни у режиму 
јавне својине. 

11.5. Образложење инвестиционих улагања у 2017. години 

 
1.Набавка опреме и уређаја у склоништима 
 У циљу довођења и одржавања  склоништа у функционалном и исправном стању планира 
се набавка опреме и уређаја за склоништа (филтро вентилациони уређаји и филтери 
колективне заштите). 
2.Набавка опреме за боравак у склоништима 
У циљу опремања склоништа потребном опремом планира се набавка опреме за боравак у 
склоништима (лежајеви,опрема за воду,санитарна опрема и комплет за самоспасавање). 
3.Набавка возила 
Како је планирано отуђење 7 возила возног парка предузећа, а у циљу несметаног 
обављања делатности планира се набавка 2 возила у 2017. године 
4.Канцеларијски намештај 
Неопходан је додатни простор за одлагање архивског материјала. 
5.Набавка и замена дотрајалог платна на седиштима и лежајевима у склоништима 
Због дотрајалих платана на седиштима и лежајевима у склоништима планира се набавка и 
замена истих чиме се оспосаобљавају постојећи лежајеви у циљу опремаља склоништа 
потребном опремом за боравак. 
6.Израда урбанистичких пројаката препарцелације, урбанистичких пројеката  и 
студија економске оправданости и исплативости надзиђивања склоништа 
У циљу заштите склоништа од прокишњавања  надзиђивањем као и уступања права на 
надзиђивање, потребно је прибавити наведену документацију  како би се покренула 
одговарајућа процедура ради доношења одлуке Владе РС о прибављању непокретности у 
јавну својину путем надзиђивања постојећих објеката склоништа. 
7.Израда Плана детаљне регулације мреже склоништа 
На основу Урбанистичке анализе надзиђивања 47 склоништа на територији града 
Београда, коју је урадило предузеће ЈУП „Урбанистички завод Београд“сагледане су 
могућности и ограничења надзиђивања oд којих је за око 18 склоништа утврђено да 
постоје урбанистичке и просторне  могућности за надзиђивање,односно реконструкцију и 
доградњу. Закључак анализе у смислу даљег спровођења је да је за реконструкцију и 
доградњу позитивно вреднованих склоништа обавезна израда Плана генералне регулације 
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мреже јавних склоништа,са елементима детаљне регулације, или израда Плана детаљне 
регулације мреже јавних склоништа. Циљ израде Плана генералне регулације је 
обезбеђење урбанистичке планске документације у складу са Законом о планирању и 
изградњи (Сл.гласник РС бр. 72/09,81/09,64/10 и 24/11), и стварање услова за прибављање 
урбанистичких услова и грађевинске дозволе за планиране интервенције. На тај начин би 
ЈП за склоништа створило услове да, заједно са суинвеститорима изабраним у складу са 
законом, без додатног улагања средстава, дође до одређених изграђених стамбених и 
пословних површина,односно до додатног прихода уступањем права на реконструкцију и 
8.Израда геомеханичких елабората за потеребе израде плана детаљне регулације 
мреже јавних склоништа 
За потребе израде Плана детаљне регулације склоништа неопходно је претходна израда 
геомеханичког елабората. 
9.Куповина земљишта 
Израдом урбанистичких пројеката препарцелације и урбанистичких пројеката  на основу 
претходно прибављених Информација о локацији за четири склоништа (О.Жупанчића 42, 
О.Жупанчића 49,Гандијева 53а и Гандијева 124),установљена је потреба куповине 
земљишта за паркинг места на наведеним локацијама, како би се покренула одговарајућа 
процедура ради доношења одлуке Владе РС о прибављању непокретности у јавну својину 
путем надзиђивања постојећих објеката склоништа. Наведена средства ће бити обавеза 
изабраног суинвеститора пропорционално понуђеном проценту. Све даље активности ће 
бити реализоване након одговарајућих Закључака Владе РС. 
10.Уклањање постојећег и уградња новог ППФ 
У циљу довођења и одржавања  склоништа у функционалном и исправном стању планира 
се уклањање постојећег и уградња новог пешчаног претфилтера. 
11.Куповина софтвера 
У циљу  одржавања и нормалног функционисања  информационог система ЈП за 
склоништа планира откуп софтвера након трогодишљег лиценцирања истог.  
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12.  ЦЕНЕ 

12.1. Политика цена 

Цене закупа склоништа формиране су ускладу са Правилником о начину и 
условима коришћења јавних и блоковских склоништа у миру („Сл.гласник РС“ бр. 61/01 и 
69/01) и Одлуком о висини закупнине за мирнодопско коришћење склоништа, на коју је 
Влада, својим решењем дала сагласност („Сл.гласник РС“ бр. 1/2002):  

Цене локала, гаража и лагума планирају се у складу са Правилником о начину и 
условима коришћења локала, гаража и лагума („Сл. Гласник РС“. бр. 113/04) и Одлуком о 
висини закупа за коришћење локала, гаража и лагума („Сл.гласник РС“ бр. 113/2004).  

Предузеће закључује уговоре са најповољнијим понуђачем у поступку јавног 
прикупљања понуда.  

Политиком цена у предходним годинама биле су обухваћене следеће категорије 
закупа: 

 Закупци који плаћају закупнину у пуном износу 
 Закупци који плаћају умањену закупнину  
 Закупци који не плаћају закупнину 

 
 Уз сагласнот Надзорног одбора Предузећа, у 2016. години извршена је анализа 
досадашње политике цена. Узимајући у обзир промене на тржишту, и обзиром на 
тренутну економску ситуацију, а у циљу остварења максималних прихода вршиће се 
уговарање цена према условима о утврђивању закупнина за пословни простор градова-
општина као и у односу на пројектовану стопу инфлације за 2017. годину. Ове смернице, 
које се тичу политике цена, примењиваће се од 01.01.2017.г.  

12.1.1.1. Закупци који плаћају закупнину у пуном износу 

Почетнa ценa закупа склоништа, односно локала, гаража и лагума, утврђује се 
према важећим почетним ценама пословног простора општине-града, зависно од 
територије на којој се простор налази. Тако утврђене почетне цене коригују се у складу са 
Одлуком о висини закупнине за мирнодопско коришћење склоништа, односно Одлуком о 
висини закупа за коришћење локала, гаража и лагума. Наиме, Одлукама о начину 
утврђивања цене закупа слободног простора, минимална цена закупа, која је приликом 
јавног оглашавања слободног простора почетна цена закупа, нижа је у односу на цене 
пословног простора градова-општина за 30% када се ради о склонишном простору 
(Одлука о висини закупнине за мирнодопско коришћење склоништа члан бр. 5.), односно 
за 40% када се ради о лагумима (Одлука о висини закупнине за коришћење локала, гаража 
и лагума члан бр.3).  

Овако утврђена минимална цена може бити увећана приликом надметања, када 
закупац понуди већу цену од оглашене, а изузетно, Надзорни одбор може донети одлуку о 
смањењу цене у складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 
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надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник" РС, бр. 24/2012, 48/2015, 
99/2015).  

Према овој Уредби минимална цена се може умањити хуманитарним 
организацијама које имају за циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвалидитетом, 
удружењима грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и 
дечије заштите, парламентарним политичким странкама, који пословни простор не 
користе за стицање прихода и добровољним организацијама које учествују у спасилачким 
акцијама, агенцијама, дирекцијама, службама и другим организацијама чији је оснивач 
носилац права јавне својине.  

Минимална цена закупа пословног простора се може умањити и у случају када се 
простор не изда у више узастопних покушаја, што је такође дефинисано наведеном 
Уредбом.  

 Закупци чија је закупнина умањена имају обавезу да плаћају трошкове за 
електричну и топлотну енергију, воду, комуналне трошкове, трошкове хигијенско 
техничког одржавања и све остале трошкове по основу коришћења склоништа 

 У случају да у закупљеном простору наступи привремени прекид обављања 
делатности, без кривице закупца (поплава, пожар, обијање и сл.). Надзорни одбор може 
донети одлуку о привременој обустави плаћања закупнине, а на основу извештаја 
комисије Предузећа.  

12.1.1.2.  Цене закупа према одлуци града Београда 

Цене закупа, према важећој Одлуци града Београда („Службени лист града 
Београда“ бр. 81/15), која је у примени од 28.12.2015. године, крећу се од 248,00 дин/m2 до 
990,00 дин/m2 са ПДВ-ом. Одлуком о висини закупнине за мирнодопско коришћење 
објеката, цена је умањена за 30% из разлога што се ради о склонишном простору и 40% 
када се ради о лагумима. 

Табела 50. Цене закупа по зонамау динарима/m2 са ПДВ-ом 

ЗОНЕ  По одлуци града Београда (Цена у 
дин са ПДВ-ом/m2) 

Одлука о висини 
закупнине за 

мирн.кор.склоништа 
(30% умањење - 

кол.2) 

Одлука о висини 
закупнине за 

мирн.кор. 
лагума (40% 

умањење - кол. 
2) 

Одлука о 
висини 

закупнине за 
мирн.кор. 

гаража  
(кол 3) 

 Магацини Гараже 
1 2 3 4 5 6 

ЕКСТРА 990,00 243,00 693,00 594,00 243,00 
I 806,00 243,00 564,20 483,60 243,00 

II 442,00 243,00 309,40 265,20 243,00 
III 331,00 243,00 231,70 198,60 243,00 
IV 248,00 243,00 173,60 148,80 243,00 
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 Овако утврђена минимална цена закупа, коригује се одређеним коефицијентима, 
који су утврђени Одлуком о висини закупнине за мирнодопско кориштење склоништа, с 
обзиром на врсту склонишног простора и то:  

ВРСТА ОБЈЕКТА - склоништа КОЕФИЦИЈЕНТ ЗА КОРЕКЦИЈУ ЗА 
МИНИМАЛНЕ ЦЕНЕ 

1. надземни објекти 1.00 

2. полуукопани објекти 0.85 

3. укопани објекти 0.75 

4. објекти са санитарним чвором 1.10 

5. објекти уграђеном опремом и уређајима 1.20-1.50 

6. објекти са посебним погодностима 1.10-1.30 

7. техничко стање објекта 0.80-1.00 

ВРСТА ОБЈЕКТА – лагуми КОЕФИЦИЈЕНТ ЗА КОРЕКЦИЈУ ЗА 
МИНИМАЛНЕ ЦЕНЕ 

1. лагум са струјом 1.00 
2. лагум са водом 1.00 
3. лагум са канализацијом 1.00 
4. прилаз лагума (до објекта кроз двориште 
до 10m, до 25m, до 50m) 0.60-1.00 

5. грађевинско стање лагума 0.70-1.00 

12.1.1.3. Закупци који не плаћају закупнину 

У ову категорију убрајају се и склоништа са пројектованом наменом „оставе 
станара“, која се додељују скупштинама зграда, без плаћања закупнине, уз обавезу 
одржавања склоништа. По правилу, склоништа која се користе као оставе станара, нису 
погодна за комерцијалну употребу, јер су потпуно укопана (етажа или две испод нивоа 
земље) приступа им се кроз стамбене објекте, подложна су плављењу, отпадним и 
оборинским водама (најнижа тачка у објекту), нису опремљена инсталацијама и опремом 
за посебне мирнодопске намене. 
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12.2. Политика цена у 2017. години 

12.2.1.1. Политика цена закупа у 2017. години 

Просечне цене закупа, према врсти простора који издајемо у поступку јавног 
надметања, планиране у 2017. години: 

Табела 51. Просечна месечна цена закупа по врсти објекта у динарима 

Врста објекта 

Просечна 
реализована ценa 
у динарима у 2016. 

години по m2 

Просечна 
планирана ценa у 
динарима у 2017. 

години по m2 

индекс 3/2 

1 2 3 4 
склониште 160 172 108% 
локал 797 828 104% 
пословни простор 1,206 1,232 102% 

 Просечна цена по m2 склонишног простора пројектована је са 8% повећања, 
локала 4%, и пословног простора са 2% за 2017. годину у односу на постигнуту просечну 
цену из 2016. године.  

 Цене пословног простора утврђују се на основу услова на тржишту, и увек се 
путем јавног оглашавања бира најповољнији понуђач. У процесу преговарања опредељује 
се да ли ће утврђена цена бити у еурима или динарима. Цене у еурима остају исте, али с 
обзиром да се обрачун врши у динарској протввредности, пошли смо од претпоставке да 
ће се курс динара у 2017. у односу на 2016. годину променити у просеку за 2%. 

 Полазећи од структуре реализованих површина за издавање према врсти објекта у 
2016. години и планираних промена цене закупа по врстама објекта, просечно повећање 
цене закупа у 2017. години би износило око 3%.  

12.2.1.2. Политика цена пружања услуге техничке контроле склоништа 
 По добијању акредитације, ЈП за склоништа ће, у оквиру своје делатности 
обављати и услуге техничке контроле екстерним корисницима. 
Цене наведених услуга формиране су на бази просечно потребног времена израженог 
преко норма часа и вредности норма часа.  
 Вредност норма часа је формирана на бази калкулације трошкова зарада и 
накнада запослених у Самосталној служби за техничку контролу и других зависних 
трошкова (амортизација возила, уређаја и опреме, трошкови горива и сл.) 
Преглед врста услуга са ценама дат је у наставку. 
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Табела 52. Преглед услуга техничке контроле са ценама 

Рб Услуга Опис услуге 
Ангажована 

радна 
снага 

Просечно 
утрошено 

време 

Јед. 
цена Укупно 

1. Техничка контрола 
склоништа 

Детаљан преглед склоништа у складу са 
Техничким прописом за склоништа и 
друге заштитне објекте (Сл. војни лист бр. 
13/98) тач. 237, односно у складу са 
Правилником о техничким нормативима 
за склоништа (Сл. лист СФРЈ бр. 55/83) чл. 
233. 

контролор I x 2 
контролор II x 2   100000 

1.1 испитивање нивоа 
буке  

испитивање нивоа буке у просторији за 
боравак при раду филтровентилационих 
уређаја у нормалном режиму вентилације. 

Контролор II x 1 1 1250 1250 

1.2 испитивање 
херметизације 

испитивање вештачког (условног) трајања 
натпритиска у склоништу при заштитном 
режиму вентилације. 

Контролор I x 1 
Контролор II x 1 

2 
2 1250 5000 

1.3 испитивање 
натпритиска 

испитивање постигнутог натпритиска у 
склоништу при заштитном режиму 
вентилације. 

Контролор I x 1 
Контролор II x 1 

2 
2 1250 5000 

1.4 
испитивање довода 
ваздуха у заштином 
режиму 

испитивање количина ваздуха које се 
доводе у склониште у заштитном режиму 
вентилације. 

Контролор I x 1 
Контролор II x 1 

2 
2 1250 5000 

1.5 
испитивање довода 
ваздуха у нормалном 
режиму 

испитивање количина ваздуха које се 
доводе у склониште у нормалном режиму 
вентилације. 

Контролор I x 1 
Контролор II x 1 

2 
2 1250 5000 

1.6 испитивање брзина 
струјања ваздуха 

испитивање брзина струјања ваздуха на 
цевоводу за дистрибуцију ваздуха и 
анемостатима 

Контролор I x 1 
Контролор II x 1 

2 
2 1250 5000 

1.7 испитивање просечне 
осветљености 

испитивање просечне осветљености у 
просторијама склоништа 

Контролор I x 1 
 2 1250 2500 

1.8 Преглед конструкције 
склоништа 

Визуелни преглед армирано бетонске 
конструкције, зидова и плафона. 

Контролор I x 1 
 3 1250 3750 

1.9 
Преглед средстава за 
затварање отвора за 
кретање 

Преглед и провера функционалности 
херметичних средстава за затварање 
отвора за кретање. 

Контролор II x 1 
 3 1250 3750 

1.10 Контрола опреме за 
боравак 

Визуелни преглед опреме за боравак са 
израдом инвентарске листе. Контролор II x 1 3 1250 3750 

1.11 

Преглед 
комплетности 
машинских 
инсталација 

Преглед комплетности елемената система 
за проветравање које се користе за ратну 
намену у склоништу. 

Контролор I x 1 3 1250 3750 

1.12 

Преглед 
комплетности 
електричних 
инсталација 

Преглед комплетности електричних 
инсталација јаке струје и помоћног 
осветљења које се користе за ратну намену 
у склоништу. 
 
 

Контролор I x 1 3 1250 3750 

1.13 израда извештаја о 
техничкој контроли 

Обрада резултата узоркованих са терена и 
израда извештаја о техничкој контроли. 

Контролор I x 2 
Контролор II x 2 

8 
8 1250 40.000 
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Рб Услуга Опис услуге 
Ангажована 

радна 
снага 

Просечно 
утрошено 

време 

Јед. 
цена Укупно 

1.14 Остало 

Транспорт екипе и опреме за техничку 
контролу на лице места у оквиру места где 
се налази склониште, трошкови 
утрошеног канцеларијског материјала, 
увид у пројектно-техничку документацију 
и сл.   
 

пауш 1 12.500 12500 

2. 

Контрола и 
верификација 
елемената система за 
проветравање у 
склоништима 

Детаљан преглед склоништа у складу са 
Техничким прописом за склоништа и 
друге заштитне објекте (Сл. војни лист бр. 
13/98) тач. 237, односно у складу са 
Правилником о техничким нормативима 
за склоништа (Сл. лист СФРЈ бр. 55/83) чл. 
233. 

Контролор I x 1 
Контролор II x 1   50000 

2.1 испитивање нивоа 
буке  

испитивање нивоа буке у просторији за 
боравак при раду филтровентилационих 
уређаја у нормалном режиму вентилације. 

Контролор II x 1 1 1250 1250 

2.2 испитивање 
херметизације 

испитивање вештачког (условног) трајања 
натпритиска у склоништу при заштитном 
режиму вентилације. 

Контролор I x 1 
Контролор II x 1 

2 
2 1250 5000 

2.3 испитивање 
натпритиска 

испитивање постигнутог натпритиска у 
склоништу при заштитном режиму 
вентилације. 

Контролор I x 1 
Контролор II x 1 

2 
2 1250 5000 

2.4 
испитивање довода 
ваздуха у заштином 
режиму 

испитивање количина ваздуха које се 
доводе у склониште у заштитном режиму 
вентилације. 

Контролор I x 1 
Контролор II x 1 

2 
2 1250 5000 

2.5 
испитивање довода 
ваздуха у нормалном 
режиму 

испитивање количина ваздуха које се 
доводе у склониште у нормалном режиму 
вентилације. 

Контролор I x 1 
Контролор II x 1 

2 
2 1250 5000 

2.6 испитивање брзина 
струјања ваздуха 

испитивање брзина струјања ваздуха на 
цевоводу за дистрибуцију ваздуха и 
анемостатима 

Контролор I x 1 
Контролор II x 1 

2 
2 1250 5000 

2.7 

Преглед 
комплетности 
машинских 
инсталација 

Преглед комплетности елемената система 
за проветравање које се користе за ратну 
намену у склоништу. 

Контролор I x 1 3 1250 3750 

2.8 

израда извештаја о 
контролисању 
елемената система за 
проветравање 

Обрада резултата узоркованих са терена и 
израда извештаја о контролисању 
елемената система за проветравање. 

Контролор I x 1 
Контролор II x 1 

8 
8 1250 20000 

2.9 Остало 

Транспорт екипе и опреме за техничку 
контролу на лице места у оквиру места где 
се налази склониште, трошкови 
утрошеног канцеларијског материјала, 
увид у пројектно-техничку документацију 
и сл.   

пауш 1 12.500 12500 

3. 

Поновна техничка 
контрола (у периоду 
од једне календарске 

године) 

Детаљан преглед склоништа у складу са 
Техничким прописом за склоништа и 

друге заштитне објекте (Сл. војни лист бр. 
13/98) тач. 237, односно у складу са 

Правилником о техничким нормативима 
за склоништа (Сл. лист СФРЈ бр. 55/83) чл. 

233. 
 

контролор I x 2 
контролор II x 2   60000 
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Рб Услуга Опис услуге 
Ангажована 

радна 
снага 

Просечно 
утрошено 

време 

Јед. 
цена Укупно 

3.1 испитивање нивоа 
буке  

испитивање нивоа буке у просторији за 
боравак при раду филтровентилационих 
уређаја у нормалном режиму вентилације. 

Контролор II x 1 1 1250 1250 

3.2 испитивање 
херметизације 

испитивање вештачког (условног) трајања 
натпритиска у склоништу при заштитном 
режиму вентилације. 

Контролор I x 1 
Контролор II x 1 

1 
1 1250 1250 

3.3 испитивање 
натпритиска 

испитивање постигнутог натпритиска у 
склоништу при заштитном режиму 
вентилације. 

Контролор I x 1 
Контролор II x 1 

1 
1 1250 1250 

3.4 
испитивање довода 
ваздуха у заштином 
режиму 

испитивање количина ваздуха које се 
доводе у склониште у заштитном режиму 
вентилације. 

Контролор I x 1 
Контролор II x 1 

1 
1 1250 1250 

3.5 
испитивање довода 
ваздуха у нормалном 
режиму 

испитивање количина ваздуха које се 
доводе у склониште у нормалном режиму 
вентилације. 

Контролор I x 1 
Контролор II x 1 

1 
1 1250 1250 

3.6 испитивање брзина 
струјања ваздуха 

испитивање брзина струјања ваздуха на 
цевоводу за дистрибуцију ваздуха и 
анемостатима 

Контролор I x 1 
Контролор II x 1 

1 
1 1250 1250 

3.7 испитивање просечне 
осветљености 

испитивање просечне осветљености у 
просторијама склоништа Контролор I x 1 1 1250 1250 

3.8 Преглед конструкције 
склоништа 

Визуелни преглед армирано бетонске 
конструкције, зидова и плафона. Контролор II x 1 2 1250 2500 

3.9 
Преглед средстава за 
затварање отвора за 
кретање 

Преглед и провера функционалности 
херметичних средстава за затварање 
отвора за кретање. 

Контролор II x 1 2 1250 2500 

3.10 Контрола опреме за 
боравак 

Визуелни преглед опреме за боравак са 
израдом инвентарске листе. Контролор II x 1 2 1250 2500 

3.11 

Преглед 
комплетности 
машинских 
инсталација 

Преглед комплетности елемената система 
за проветравање које се користе за ратну 
намену у склоништу. 

Контролор I x 1 2 1250 2500 

3.12 

Преглед 
комплетности 
електричних 
инсталација 

Преглед комплетности електричних 
инсталација јаке струје и помоћног 
осветљења које се користе за ратну намену 
у склоништу. 

Контролор I x 1 2 1250 2500 

3.13 израда извештаја о 
техничкој контроли 

Обрада резултата узоркованих са терена и 
израда извештаја о техничкој контроли. 

Контролор I x 2 
Контролор II x 2 

4 
4 1250 20000 

3.14 Остало 

Транспорт екипе и опреме за техничку 
контролу на лице места у оквиру места где 
се налази склониште, трошкови 
утрошеног канцеларијског материјала, 
увид у пројектно-техничку документацију 
и сл.   

пауш 1 12.500 12500 

4. израда извештаја      

4.1 израда извештаја о 
контролисању 

Обрада резултата узоркованих са терена и 
израда извештаја 

Контролор I x 1 
Контролор II x 1 

2 
2 1250 10000 

5 
Трошкови превоза за 
места ван територије 
Града Београда 

     

5.1 
Трошкови превоза за 
места ван територије 
Града Београда 

Транспорт екипе и опреме за техничку 
контролу на лице места, трошкови горива, 
трошкови путарина, трошкови паркирања 
возила, амортизација и сл.  

пауш 1 

15.000 
/ по 

радно
м дану 
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13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 
Ризик представља стање у којем постоји могућност наступања штетног догађаја 

(губитка или неочекиваног трошка) односно, негативног утицаја на имовину или неку 
вредност. Суштина неизвесности састоји се у промени услова пословања и/или недовољно 
поузданим информацијама на основу којих се доносе будуће пословне одлуке. Пословни 
или економски ризик одражава неизвесност у погледу остварења добити, повећања 
капитала. Финансијски ризик настаје као последица промене услова на тржишту, попут 
промена каматне стопе, стопе инфлације и сл. 

Управљање ризицима обухватиће идентификовање, процену и контролу над 
потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остварење 
циљева Предузећа, са задатком да се пружи разумно уверавање да ће циљеви бити 
остварени.Ту се подразумева скуп управљачких метода и техника које се користе да би се 
смањила могућност остварења нежељених штетних догађаја и последица, и тиме повећала 
могућност остварења планираних резултата. Успешно управљање ризицима, тј. њихово 
благовремено уочавање, процена степена изложености и предлагање и спровођење мера 
којима се ризици минимизирају, резултираће избегнутим губитком, односно оствареним 
додатним приходом Предузећа. 

Познавање пословних ризика, и тачно дефинисање финансијских ризика којима је 
предузеће изложено, биће основни услов за сваку финансијску одлуку о управљању 
финансијским ризицима и темељ политике, стратегије и тактике менаџмента. Пошто сви 
пословни ризици имају у коначној фази финансијске последице, сви пословни ризици су 
посредно и финансијски. 

 

Финансијски ризици идентификовани у ЈП за склоништа: 

 
 Ризик одступања пословних прихода од планираних, може настати као последица 

неостваривања планираног обима услуга (доминантна везаност за закључене 
уговоре о издавању склоништа као специфичног пословног простора) као и 
неостварене цене услуга због нелојалне конкуренције на тржишту. 

 Ризик одступања пословних расхода од планираних, може настати као последица 
екстерних и интерних факора. Екстерни фактори долазе из окружења и на њих 
Предузеће не може утицати (цена енергената и других инпута, повећање фискалних 
оптерећења). интерни фактори као што су прекорачење планираних утрошака, 
стварање прекомерних залиха, ангажовање неадекватне радне снаге, не добијање 
сагласности за инвестиционо одржавање склонишног простора. 

 Ризик промене каматне стопе (утицај на умањење прихода). Слободна динарска 
новчана средства пласирају се по варијабилној каматној стопи која је зависна од 
висине референтне каматне стопе Народне банке Србије, па се ефекти одражавају 
на резултат прихода од камата. 

 Ризик сигурности новчаних депозита. Због могућности да нека од банака оде у 
стечај или ликвидацију, пажљиво са врши дисперзија депозита слободних новчаних 
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средстава, уз давање приоритета сигурности банке. Овај ризик би за последицу 
могао имати знатно умањење средстава Предузећа. Минимизација ризика 
сигурности депонованих средстава врши се пласирањем средстава пословним 
банкама чији рејтинг и понуђена средства обезбеђења гарантују одговарајући 
степен сигурности. Осим тога, креира се и најадекватнији портфолио којим се 
врши додатна дисперзија ризика по појединачним банкама, и роковима доспећа . 

 Ризик ликвидности представља могућност настанка проблема за Предузеће услед 
неликвидности, док ликвидност представља стабилност и спремност да се изврше 
преузете обавезе о роковима њиховог доспећа. Најчешћи извор ризика 
неликвидности је ризик промене способности купца да на време измирују обавезе 
према Предузећу, што може довести до промене вредности финансијске имовине 
Предузећа. Као извор ризика ликвидности могу се појавити и остали ризици као 
нпр, пребачај планираних расхода или непоштовање динамике којом се они 
реализују, подбачај планираних прихода, тренд пада пословне добити у одређеном 
временском периоду, неусклађеност у динамици којом се реализују приходи и 
расходи. У анализи ризика остваривања планиране ликвидности у циљу 
благовременог уочавања свих извора ризика ликвидности користе се дневни, 
месечни и квартални извештаји прилива и одлива новчаних средстава, као и 
месечни извештаји о реализацији извршења плана.  

 Оперативни ризик односи се на потенцијалне губитке вредности због 
неодговарајуће организације, лошег управљања, погрешне контроле, преваре, крађе 
и људских грешака. Технолошки ризик, првенствено ризик компјутерског система 
спада у важну категорију оперативног ризика. имплементација пословног програма 
АSW која се приводи крају, у наредном периоду обезбедиће већу заштиту 
Предузећа од потенцијалног технолошког ризика. Ризик људског фактора се 
односи на штете које настају услед нехотичних грешака запослених. Кадровска 
политика Предузећа је обезбеђење средстава за усавршавање запослених. који се 
упућују на обуке, семинаре, курсеве и остале видове образовних активности. 
Заједно са технолошком дисциплином уз адекватне системе интерних контрола 
минимизираће се ризици који би као последицу имали губитке услед нестручности 
запослених и злоупотреба које они изврше. 
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14.  ЗАКЉУЧАК 
 
 

Предузеће ће у 2017. години интензивирати активности на смањењу трошкова, 
повећању прихода, активности на заштити склоништа надзиђивањем са суинвеститором и 
др, уз истовремено унапређење пословања кроз увођење корпоративног управљања, а све 
уз примену закона, одлука, правилника и аката Предузећа, као и свих других прописа који 
се односе на рад Предузећа. Такође, у 2017. години намеће се обавеза отварања питања о 
проналажењу других извора финансирања у циљу стабилног обављања основне 
делатности и функционисања Предузећа. 
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