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1. ОПШТИ ПОДАЦИ 
 

1.1. СТАТУСНИ  ПОДАЦИ, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈП ЗА СКЛОНИШТА 

Пословно име ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СКЛОНИШТА 

Седиште 11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117а 

Претежна делатност 43.39 – Остали завршни радови 

Матични број 07892845 

ПИБ 100143406 

ЈББК 82799 

Оснивач Влада Републике Србије 

Надлежно министраство Министраство унутрашњих послова РС 

Предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне 
регистре решењем бр. БД. 2859/2005 од 24.02.2005. године. 

Јавно предузеће за склоништа (у даљем тексту: Предузеће) основала је Влада 
Републике Србије Одлуком о оснивању бр. 05/8-74/5 од 15. јануара 1992. године („Сл. 
гласник РС’’ бр. 3/92, 18/92, 63/01, 112/06 и 129/14), за обављање делатности изградње, 
одржавања и техничке контроле јавних и блоковских склоништа на територији Републике 
Србије. Предузеће је почело са радом 01.04.1992. године. 

Влада РС је донела Одлуку о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа 
Београд – Нови Београд са Законом о јавним предузећима дана 29.11.2016.године, под бр. 
05 број: 023-11146/2016. Одлука је објављена у Службеном гласнику РС бр.95/2016 

 
Делатност Јавног предузећа за склоништа од општег интереса је делатност 

организације изградње, одржавања, техничке контроле и мирнодопског коришћења јавних и 
блоковских склоништа. 
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1.2. МИСИЈА И  ВИЗИЈА ЈП ЗА СКЛОНИШТА 

1.2.1.Мисија 

Пословање Предузећа заснован на обављању и развоју делатности од општег 
интереса која је поверена Предузећу од стране оснивача, тј. одржавању, изградњи, 
техничкој контроли и мирнодопском коришћењу јавних и блоковских склоништа. 

1.2.2.Визија 

Креирање модерног, ефикасног и организованог Предузећа, спремног да у сваком 
тренутку оправда сврху постојања. 

Иницирање доношења јединствене стратегије склањања људи у оквиру националне 
стратегије заштите и спасавања, као и пратећих Закона и подзаконских аката. 

 

 

1.3. СТРАТЕШКИ, ЗАКОНСКИ И НОРМАТИВНИ ОКВИР 

 
  Законски оквир, који уређује пословање Предузећа, одређен је следећим 
прописима: 
 
 Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16)  
 Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/11, 88/13,  105/14, 104/16 –др. Закони 

и 108/16, 95/2018)  
 Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15)  
 Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр. 36/15, 44/18-др.Закони)  
 Закон о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/05. 61/05. 54/09. 32/13,  75/14 и 13/2017 одлука 

УС РС, 113/2017, 95/218 (аутентично тумачење)  
 Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

63/13-испр. 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15,  99/2016, 113/2017 и 95/2018)  
 Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 93/12)  
 Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 

зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ 
бр 116/2014, 95/2018) 

 Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11 и 99/11, 83/14-др.закон и 
5/15, 44/18,  95/2018)  

 Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78. 39/85. 45/89-Одлука 
УСЈ и 57/89. „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл.лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља)  

 Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ БР. 101/05,  91/15 и 
113/2017 );  

 Закон о одбрани („Сл.гласник РС“ бр.116/07. 88/09-др.закони. 104/09-др.закони и 
10/15, 36/18);  
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 Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
 

 Закон о тајности података („Сл.гласник РС“ бр.104/09)  
 Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ 18/16) 
 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“ 

120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)  
 Закон о министраствима („Сл.гласник РС“ 44/2014, 14/2015, 54/2015 и 96/15-др. 

Закон, 62/2017)  
 Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. 

гласник РС". бр. 27/14)  
 Уредба о условима прибављања и отуђења непокрености непосредном погодбом и  

давања у закуп ствари у јавној својини, односно  прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда (,,Сл. Гласник РС бр 16/2018) 

 Уредба о БЗНР на привременим или покретним градилиштима(„Сл.гласник РС“ 
БР.14/2009 и 95/2010)  

 Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново ѕапошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава (,,Сл.гласник РС,, бр. 113/13, 
21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15) 

 Правилник о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа  и 
гаража у  склоништу у мирнодопским условима и пословног простора  бр 3-14/2018-
3 од 28.09.2018  

 Правилник о начину и условима коришћења локала. гаража и лагума („Сл. гласник 
РС“. бр. 13/04)  

 Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној околини 
(“Сл.гласник РС“ 72/2006 и 84/2006 и 30/2010 и 102/15.)  

 Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области БЗНР 
(“Сл.гласник РС“ бр.60/2006)  

 Правилник о евиденцијама у области БЗНР (“Сл.гласник РС“ бр. 62/2007 и 102/15)  
 Правилик о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду 

професионалном обољењу и обољењу у вези са радом (“Сл.гласник РС“ бр. 72/2006 
и 84/2006 – испр и 4/2016)  

 Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања радне 
околине (“Сл.гласник РС“ бр 94/2006 и 108/2006 - испр., 114/14 и 102/15)  

 Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на 
радним местима са повећаним ризиком (“Сл.гласник РС” бр 120/2007, 93/2008, 
53/2017 )  

  Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу 
средстава опреме за личну заштиту на раду (“Сл.гласник РС” бр. 92/2008)  

  Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме 
за рад (“Сл.гласник РС” бр. 23/2009, 123/12, и 102/15)  

 Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту 
(“Сл.глсник РС” бр. 21/2009)  

 Правилник о безбедности и здрављу на раду Предузећа бр.7-5/09. од 30.01.2009.год.;  
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 Статут ЈП за склоништа бр.7-14/17-1 од 24.10.2017. године; 
 Колективни уговор за Јавно предузеће за склоништа бр. 14-28/2016 од 24.05.2016. 

године; 
 Одлука о тајним подацима одбране Предузећа бр.870/14. од 04.10.2004.год.;  
 Одлука о оснивању ЈП за склоништа бр. 05/8-74/5 од 15.01.1992.г. („Сл.гласник РС“ 

бр. 3/92, 18/92, 63/01, 112/06)  
 Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа, Београд-Нови 

Београд,  са Законом о јавним предузећима  („Сл.гласник РС“ бр. 95/2016 и 38/18) 
 Одлука о висини закупнине за мирнодопско коришћење склоништа (“Сл. гласник 

РС”. бр. 1/2002)  
 Одлука о висини закупнине за коришћење локала, гаража и лагума (“Сл. гласник 

РС”. 113/2004)  
 Планска документа из области Одбране 
 Фискалнa стратегијa за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину  
 Уредба Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 

2019.годину, односно трогодишњег програма пословања за период од 2019-
2021.године јавних предузећа и других облика организовања који обављању 
делатност од општег интереса са Смерницама за израду  годишњег програма 
пословања за 2019.годину, односно трогодишњег програма пословања за период од 
2019-2021.године јавних предузећа и других облика организовања који обављању 
делатност од општег интереса 

 Програм пословања ЈП за склоништа за текућу годину  
 Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије ЈП за склоништа за период од 

2017-2021. Године, односно од 2017-2026.године. 
 

1.4. СРЕДЊОРОЧНИ И ДУГРОЧНИ  ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ  ЈП ЗА 
СКЛОНИШТА ЗА ПЕРИД  ОД  2017-2021  ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД ОД  2017-2026. 
ГОДИНЕ 

 
 

Предвиђене активности  кроз Средњорчни план пословне стратегије за  период од 
2017 до 2021.године,  оперативно су разрађење и квантификоване кроз годишњи програм 
пословања за 2018.годину. 
 

Поред редовних активности Предузећа на одржавању и контроли јавних и 
блоковских склоништа, повећању  броја објеката који се мирнодопски користе, 
комерцијалном вршењу техничке контроле и одржавања, Предузеће, као свој стратешки 
пројекат предвидело је активности на припреми услова за заштиту склоништа  
надградњом са суинвеститором, чиме би се створила могућност обезбеђења додатног  
простора који је погодан за издавање. 
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1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА 

Предузеће реализује послове из регистроване делатности.  

 Основне организационе систематизоване целине чини четири сектора: Сектор за 
економске послове, Сектор за правне, кадровске и опште послове, Сектор за мирнодопско 
коришћење објеката и Сектор за техничке послове. Као самостална служба од 2015. године 
послује служба за техничку контролу склоништа- Контролно тело. 

У оквиру сектора формиране су организационе целине нижег реда од сектора, као 
што су службе, одељења и групе. 

Дијаграм 1. Организациона структура Предузећа 
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У оквиру Сектора за техничке послове организоване су пословнице: Пословница у 
Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, док је у Ужицу формирано оделење. По територијалном 
принципу пословнице обављају послове одржавања, издавања склоништа и пословног 
простора. 
 
 Тренутно је у изради нова органзациона шема Предузећа у циљу  рационализације  
пословања и успостављања економичне организационе структуре која ће се заснивати на: 
- укидању организационих облика којима се не остварују функције Предузећа;  
- спајању организационих облика, односно припајање једног организационог облика 
другом, у циљу избегавања преклапања функција и смањења трошкова; 
-  увођењу нове  позиције  чији би примарни задатак био  координација рада сектора и 
пословница. 
 

1.6. ИМЕНА ДИРЕКТОРА  И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

Сходно Закону о јавним предузећима, органи Предузећа су:  

1. Надзорни одбор,  
2. Директор 

Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач. Влада 
Републике Србије је дана 14.09.2018. године донела Решење о именовању председника и 
чланова Надзорног одбора Предузећа 24 број 119-8513/2018 на период од четири године. 

У Надзорни одбор Предузећа именовани су: 

- за председника: 
1. Срђан Рашковић, дипл.правник, адвокат из Београда, 

- за чланове: 
2. Радослав Марјановић, дипл.економиста из Београда, члан 
3. Марија Бугарчић, дипл.правник из Београда, члана 
4. Тамара Црвеница, дипл.правник из Београда, независтан члан  
5. Гордана Микетић, дипл.економиста, Јавно предузеће за склоништа, представник  

запослених  
 

 Вршилац дужности директора Предузећа је Небојша Стојановић, маст. екон. на 
основу Решења Владе Републике Србије 24 бр. 119-8117/2018 од 28.августа 2018.године 

  .  
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2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018.ГОДИНИ 
 

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ 

 
Делатност Јавног предузећа за склоништа од општег интереса је делатност 

организације изградње, одржавања, техничке контроле и мирнодопског коришћења јавних и 
блоковских склоништа. 

Јавно предузеће обавља и друге делатности у складу са законом и статутом:  
- Организацију изградње простора надзиђивањем и доградњом  јавних и блоковских 

склоништа; 
- Одржавање склоништа у смислу поседовања  техничких и функционалних  

предуслова  битних за склоништа, 
- Обављање техничке контроле склоништа која нису у евиденцији Јавног предузећа; 
- Издавање у закуп двонаменских склоништа и пословног простора; 
- Учествовање у поступку техничког прегледа јавних и блоковских склоништа; 
- Остале грађевинске радове; 
- Остале инжињерске активности. 
-  

У евиденцији Предузећа налази се 1442 јавна и блоковска склоништа на територији 48 
општина у Републици Србији, којима управља као средствима у државној својини.  

Усвајањем Закона о измени Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 
93/12) инвеститорима је укинута обавеза изградње склоништа, а самим тим и обавеза уплате 
накнаде за изградњу и одржавање склоништа. Значајан извор финансирања основне 
делатности Предузећа овом одлуком је укинут. 

Након укидања накнаде за изградњу и одржавање склоништа 2012. године, Предузеће 
се финасира из прихода  од издавања у закуп двонаменских склоништа и пословног 
простора. Приливом средстава од поменутих прихода Предузеће не може у потпуности да 
финансира све активности везане за основну функцију: изградњу, одржавање и техничку 
контролу склоништа. 

Предузеће је организовано на начин  да осим у централи у Београду, чији запослени у 
техничкој служби одржавају 1022 склоништа, на осталом делу територије РС склоништа 
одржавају у пословницама и то: Нови Сад-196 склоништа, Ниш-110 склоништа и 
Крагујевац-114 склоништа. 

Склоништа, као објекти посебне намене, по правилу су укопани, на најнижим 
подземним етажама, кроз која не могу пролазити инсталације које им не припадају, немају 
природно светло и вентилацију. Све наведено представља отежавајуће околности решавање 
проблема приликом техничке контроле и одржавања склоништа. 

Укупна површина свих објеката којим Предузеће располаже је 291.686 м², од чега    
285.023,03 м² чини склонишни простор, 5.934 м² пословни простор и 729 м²  локали. 
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Послове текућег одржавања и техничке контроле склоништа обављају радници 
Предузећа, осим у случајевима повећаног обима посла и извођења специфичних врста 
послова за које нису квалификовани, када се уводе кооперанти.  

Радови из домена службе одржавања односе се на: текуће и инвестиционо 
одржавање склоништа као грађевинског објекта, са свим припадајућим инсталацијама 
(машинске и електро, ретко инсталацијама водовода и канализације), одржавање уређаја и 
опреме, припрема склоништа погодних за издавање, израда и санација браварије, 
обезбеђење објеката, хитне интервенције у склоништима: црпљење воде, сервис 
филтровентилационих уређаја, показивање склоништа потенцијалним закупцима и 
примопредаја склоништа предвиђених за закуп, контрола изведених радова и екипа на 
терену, контрола стања склоништа, очитавање стања водомера и бројила, провођење мера 
противпожарне заштите и заштите на раду, обезбеђење санитарно-хигијенске заштите у 
склоништима, одржавање возног парка, што подразумева одржавање и месечну контролу 
возила, обављање сервиса возила у специјализованим радионицама, технички преглед и 
регистрација. 

Према Правилнику о техничким нормативима за склоништа обавезно је вршење 
техничке контроле у склоништима. У 2014. години Предузеће је покренуло активности за 
добијање акредитације за вршење техничке контроле склоништа код Акредитационог тела 
Србије. Августа  2017.године добијена је акредитација чиме  је створен  битан предуслов да 
Служба техничке контроле може, поред вршења техничке контроле  у свим склоништима у 
надлежности Предузећа, обављати и техничку контролу  и осталих око 4.500 склоништа на 
територији Србије која су у власништву или су поверена другим организацијама и 
предузећима на коришћење, по комерцијалним условима и на тај начин обезбеди и додатни 
прилив средстава. У том смислу, неопходно је Службу техничке контроле кадровски 
ојачати  стручним кадром и  додатно опремити техничким средствима.  

У складу са својим законским овлашћењима надлежна инспекција Министарства 
унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, је  до краја новембра 2018.год. 
извршила 223 инспекцијска и 123 контролна надзора у склоништима која су у надлежности 
ЈПС-а и утврдила постојеће стање у њима. До краја године се очекује  да се изврше још 34 
контролна  прегледа. 

 
С тим у вези, надлежна инспекција, донела је предлоге мера са налогом на 

предузимање радњи на потпуном оспособљавању склоништа и оставила одређени рок за 
отклањање утврђених недостатака. Служба одржавања ЈПС-а углавном је отклонила све 
недостатке у границама својих могућности, а остали су претежно неотклоњени недостаци 
који се односе на набавку покретне опреме, уређаја и друге опреме у склоништима, а што је 
искључиво везано за обезбеђење материјалних средстава и спровођење поступка јавних 
набавки. 

 
У оквиру реализације  једне од основних делатности: ,, одржавање и техничка 

контрола јавних и блоковских склоништа и издавање у закуп двонаменских склоништа и 
пословног простора,, а у склопу планираних активности, ЈП за склоништа у 2018. години је 
реализовало активности у оквиру 
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а) текућег  одржавања објеката, 
б) набавке опреме и уређаја 
в) заштите склоништа надзиђивањем са суинвенститором 
г) план детаљне регулације 
 д) реализације Плана набавки  
ђ) техничке контроле склоништа 
е) закуп склоништа 
ж) остале активности на реализацији  Планом постављених   циљева 

 

а) Текуће одржавање објеката 
 

Радови текућег одржавања, које су извели радници одржавања ЈПС-а у 
склоништима у 2018.године, односи се на редовно одржавање инсталација и то: 
електроинсталација основне и помоћне расвете, инсталације филтровентилације, 
инсталације водовода и канализације, климатизације ако је уграђена, одржавање и 
сервисирање уређаја и опреме и др., извођење браварских радова, што подразумева ситне 
интервенције на средствима за затварање отвора за кретање, одржавање подова, зидова, 
мање поправке, слагање и обезбеђивање покретне опреме, чишћење склоништа, санитарна 
заштита и др 

У посматраном периоду обављено је према врсти и броју објеката датих у 
табеларном прегледу. 
Табела бр.1 –Процена реализације активности у 2018. години– текуће одржавање 
склоништа 

Р.бр. АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА ПЛАН 
2018 

ПРОЦЕНА 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2018 

ПРОЦЕНАТ    
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

1 

Текуће одржавање склоништа и то: 
чишћење, изношење отпадака, 
пуштање у рад ФВУ-а, регулација 
протока, подмазивање клизних 
елемената, гумених дихтунга, вентила, 
лежишта електромотора, поправка 
осигурача,замена сијалица, покретање 
ручног агрегата, пробни погон дизел 
агрегата и др. 

1162 388 33,39 

2 Замена или поправка средстава за 
затварање отвора за кретање 

 
125 

 
37 

 
29,6 

3 Црпљење воде или појава влаге  
150 

 
104 

 
69,33 

4 
Сређивање склоништа - радови пре 
увођења закупца, као и сређивање по 
напуштању склоништа  

25  
115 460 

5 

Чишћење од корозије, заштита 
минизирањем и бојењем средстава за 
затварање отвора за кретање, опреме и 
уређаја 

120 74 61,67 

6 изношење станарских ствари из 
узурпираних склоништа  10 0 0 
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Р.бр. АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА ПЛАН 

2018 
РЕАЛИЗОВАНО 

У ПЕРИОДУ 
01.01. до 30.09. 

ПРОЦЕНАТ    
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

7 Кречење склоништа 15 9 60 
8 Замена платна на лежајевима 50 0 0 

9 
Остале интервенције (разне мање 
поправке уређаја и опреме, замена 
гумених дихтунга и др.) 

400 0 0 
 

 
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

10 Поправка и оспособљавање 
неисправаних цевовода 12 5 41,67 

11 Поправка и оспособљавање 
неисправаних ФВУ  46 18 39,13 

12 Уградња манометара, хигрометара, 
термометара (МТХ) 50 21 

 42 

13 Уградња индикатора CO 20 5 25,00 

14 Отклањање недостатака на ППФ и 
решетци ППФ-а 100 88 88 

15 Уградња или замена вентила у 
склоништима 25 0 0 

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ 

16 

Поправка неисправне основне 
инсталације (комплетирање каблова, 
табли са осигурачима, прекидача, 
утичница...) 

80 142 177,5 

17 Поправљање неисправне помоћне 
расвете 50 73 146 

18 Поправка РГ 35 14 40 

19 
Решавање проблема у склоништима у 
којима нема напон (прикључење на 
електро мрежу) 

34 5 14,71 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

20 

Контрола склоништа, сервис ПП 
апарата и хидрантских система, 
очитавање и контрола ел. бројила и 
водомера, хитне интервенције, 
одржавање возног парка, заштита 
склоништа од обијања, обезбеђивање 
кључева и сл.  

450 1329 

 
295,33 
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Позиције које су реализоване у већем обиму од планираних су резултат 
интервенција по налозима Сектора за ванредне ситуације на основу извршених 
контрола склоништа. 

 

Увођење других лица за извођење радова у склоништима 

         У    2018 .години, ангажовањем  других лица урађено је следеће: 
- уклоњени су пешчани предфилтери у 115 склоништа.  
- извршени су радови на изради армирано-бетонских преграда и подова у 

просторијама за пешчани предфилтер у 4 склоништа 
- извршена је  санација машинских инсталација мирнодопске климатизације и електро 

инсталације у једном склоништу 
- извршена је санација хидроизолације равног крова иѕнад једног склоништа 
- извршен је сервис ВПХ –врата отпорна на притисак и хермитичка у два склоништа 
- извршен је преглед, мерење и испитивање електричних инсталација  у три 

склоништа 
- иѕвршена санације кућице резервног излаза на једном склоништу 

б) Набавка опреме и уређаја  у 2018. години 
У 2018.године  набављена је  опрема за потребе вршења техничке контроле  

склоништа (мерни инструменти и друга пратећа опрема) ,  три персонална рачунара и  
опрема за боравак у склоништима-лежајеви.  

в) Заштита склоништа надзиђивањем са суинвенститором 

 
                                  в.1.Надзиђивање склоништа у ул. Народних хероја 43 
 
За надзиђивање склоништа у улици Народних Хероја 43 Локацијски услови су издати  у 
мају ове године. За наведени објекат претходно је прибављен Урбанистички пројекат који је 
потврђен од Секретаријата за урбанизам, идејно решење и студија оправданости и 
исплативости. Потврђеним урбанистичким пројектом и идејним решењем је предвиђена 
надоградња површине 6007,6м2. 
У току је прибављање сагласности за избор суинвенститора од стране Републичке 
дирекције за имовину. 
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В.2.  Надзиђивање склоништа у ул. Отона Жупанчића 42 

За надзиђивање склоништа у улици Отона Жупанчића 42, 20.06. 2017. год. је Републичком 
геодетском заводу – служби за катастар непокретности предат Елаборат ради спровођења 
пројекта препарцелације. Предмет се тренутно не решава због претходних захтева. За 
наведени објекат је претходно прибављен Пројекат препарцелације, Урбанистички пројекат 
који је потврђен од Секретаријата за урбанизам, идејно решење и студија оправданости и 
исплативости. Потврђеним урбанистичким пројектом и идејним решењем је предвиђена 
надоградња површине 1664 м2. 
 

 
 
 
    
 
 

 
 
 
 

 
В.3.  Надзиђивање склоништа у ул. Отона Жупанчића 49 

За надзиђивање склоништа у улици Отона Жупанчића 49, 20.06. 2017. год. је Републичком 
геодетском заводу – служби за катастар непокретности предат Елаборат ради спровођења 
пројекта препарцелације. Предмет се тренутно не решава због претходних захтева. За 
наведени објекат предходно је прибављен Пројекат препарцелације, Урбанистички пројекат 
који је потврђен од Секретаријата за урбанизам, идејно решење и студија оправданости и 
исплативости. Потврђеним урбанистичким пројектом и идејним решењем је предвиђена 
надоградња површине 1815 м2. 
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В.4. Надзиђивање склоништа у ул. Бранимира Ћосића 48, Нови Сад 
 

За наведени објекат је потврђен Пројекат препарцелације од стране Градске управе за 
урбанизам и грађевинске послове града Новог Сада. На основу усвојеног Идејног решења 
добијени су Локацијски услови од стране Градске управе за урбанизам и грађевинске 
послове града Новог Сада. Идејним решењем је предвиђена надоградња БРГП 649,32 м2. 
Покренут је и поступак исправке грешке површине у Изводу листа непокретности. У циљу 
потребног припајања парцеле предузете су активности  у смислу упућивања захтева 
Градској управи и Дирекцији за имовину РС за  покретање процедура у  циљу стварања  
услова за припајање. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В.5. Надзиђивање склоништа у ул. Гандијева 53а, Београд 
 

За Наведени објекат извршено је прибављање услова комуналних кућа, урађен  
урбанистички пројекат и 01.06.2018.године предат Секретаријату за урбанизам на потврду, 
а предходно је комисија ЈПС  усвојила предложено Идејно решење. Такође, добијена је 
сагласност Републичке дирекције за имовину на приступ предметној локацији односно 
обавештење да се не противе изради урбанистичког пројекта. Идејним решењем је 
предвиђена надоградња БРГП 1033,55 м2.  
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В.6. Надзиђивање склоништа у ул. Гандијева 124, Београд 
 

Постојећи објекат (склониште) је уписан у катастру непокретности на две катастарске 
парцеле, на кп 3261 са површином од 449м2 и кп 3347/68 са површином од 24м2, а укупне 
површине 473м2. Како се кп 3347/68 налази у оквиру регулације улице, тиме и постојећи 
објекат са површином од 24м2 прелази регулациону линију. Опште правило ПГР-а за 
објекте који су прешли регулациону линију је да се могу реконструисати у постојећем 
габариту и волумену, а према члану 145. Закона о планирању и изградњи, без могућности 
надградње. 
Због свега наведног, упркос томе што је Информацијом о локацији могућа надоградња и 
што је, како је већ горе наведено, Скупштина Града Београда донела Закључак о исправци 
техничких грешака у ПГР-у, у овом тренутку, није могуће спровођење и потврђивање 
уговореног Урбанистичког пројекта надградње.  Потребно је извршити исправке у планској 
документацији (ПГР подручја Београда), тј. извршити измену регулације улице и то 
израдом Плана детаљне регулације. Израдом Плана катастарска парцела 3347/68 КО Нови 
Београд би била искључена из регулације улице и након усвајања Плана и исправком 
граница сједињена са основном парцелом. 
 

Г) План детаљне регулације склоништа 
Прибављене Одлуке за израду пет Планова детаљне регулације за надзиђивање 

склоништа (по један на општини Чукарица, Земун и Нови Београд и два на општини 
Палилула) којима су обухваћена следећа склоништа: Јабланичка 47а, Др.Ивана Рибара 162, 
Св. Серафима Саровског 1 и 15, Бојчинска 1, Пећиначка 21, Беле Бартока 2 и 32, Јулије 
Делере 12, Ратних војних инвалида 1и Северина Бијелића 63 и у току је припрема за 
покретање поступка ЈН за израду планова детаљне регулације 

г.1. План детаљне регулације склоништа у насељу Борча  
Блок између улица Беле Бартока, Јулије Делере и Ратних војних инвалида, Градска општина 
Палилула (склоништа у Улици Беле Бартока бр. 2 и 32, Улици Јулије Делере бр. 12 и Улици 
Ратних војних инвалида бр. 1) – обухват 14,3 ха. 

АДРЕСА 

ОРИЈЕНТАЦ
ИОНА 
БРУТО 

ПОВРШИН
А ОСНОВЕ 

(m2) 

Спратност БРГП Намена 

БЕЛЕ  БАРТОКА  бр.2 - десно и лево 454.75 Су+П 500,00 Комерцијал. 
БЕЛЕ  БАРТОКА  бр.32 - десно и лево 509.80 Су+П+4+ПК/Пе 2400,00 Становање 
ЈУЛИЈЕ  ДЕЛЕРЕ  бр.12 - десно и лево 349.18 Су+П+4+ПК/Пе 2136,00 Становање 
РАТНИХ  ВОЈНИХ  ИНВАЛИДА  бр.1 - десно и 
лево 432.38 Су+П+4+ПК/Пе 2700,00 Становање 

Одлука о изрди плана детаљне регулације је донета  на седници Скупштине града Београда на 
седници одржаној 26.06.2018.године – „Сл. лист града Београда“ бр.56/18 
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г.2. План детаљне регулације склоништа у насељу Борча  
 Блок између улица Хоповска, Дунавске дивизије, Ковиловска и Ранка Миљића, Градска 
општина Палилула (склониште у улици Северина Бијелића бр. 63)– обухват 4,77 ха. 

АДРЕСА 

ОРИЈЕНТАЦИОНА 
БРУТО 

ПОВРШИНА 
ОСНОВЕ 

(m2) 

Спратност БРГП Намена 

СЕВЕРИНА  БЈЕЛИЋА  бр.63 535.49 Су +П 640,00 Комерцијал. 
Одлука о изрди плана детаљне регулације је донета  на седници Скупштине града Београда на 
седници одржаној 26.06.2018.године – „Сл. лист града Београда“ бр.56/18 

 
г.3.План детаљне регулације склоништа у блоку између улица Ратка Митровића, 

Јабланичка и Шавничка, Градска општина Чукарица (склониште у улици Јабланичка бр. 47а)– 
обухват 0,4ха 

АДРЕСА 

ОРИЈЕНТАЦИОНА 
БРУТО 

ПОВРШИНА 
(m2) 

Спратност БРГП Намена 

ЈАБЛАНИЧКА бр.47/а 587.69 Су+П+6+ПК/Пе 2200,00 Становање 
Одлука о изрди плана детаљне регулације је донета  на седници Скупштине града Београда на 
седници одржаној 26.06.2018.године – „Сл. лист града Београда“ бр.56/18 
 

г.4. План детаљне регулације склоништа у блоку између улица Алексиначких рудара, 
интерне саобраћајнице и Булевара Николе Тесле, Градска општина Нови Београд (склониште у 
улици Алексиначких рудара бр. 1)– обухват 4,09ха 

АДРЕСА 

ОРИЈЕНТАЦИОНА 
БРУТО 

ПОВРШИНА 
(m2) 

Спратност БРГП Намена 

АЛЕКСИНАЧКИХ  
РУДАРА  бр.1 - десно и 
лево 

325.00 Су+П+4+ПК/Пе 4320,00 Становање 

Иницијатива и предлог Одлуке за израду плана ПДР-а  одбијени од стране  Секретаријата за заштиту 
животне средине бр.501.3-139/2017-в-04 од 18.12.2017.год. а самим тим  и Секретаријата за 
урбанизам. 
Напомена - Упућен је допис Скретаријату за заштиту животне средине бр.1-431/17-6 од 
30.01.2018.год, ради додатног разматрања иницијативе за доношење Одлуке о изради ПДР-а за. 
 

г.5. План детаљне регулације склоништа у блоку између Улице антифашистичке борбе, 
Булевара Милутина Миланковића, Улице шпанских бораца и Булевара Арсенија Чарнојевића (Блок 
24), Градска општина Нови Београд (склоништа у Булевару Арсенија Чарнојевића бр. 81, 
Булевару Милутина Миланковића бр. 71 и улици Шпанских бораца бр. 71)– обухватити 12,5 ха 
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АДРЕСА 

ОРИЈЕНТАЦИОНА 
БРУТО 

ПОВРШИНА 
(m2) 

Спратност БРГП Намена 

БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 
бр.81 628.44 Су+П 650,00 Комерцијал. 

БУЛЕВАР МИЛУТИНА 
МИЛАНКОВИЋА  бр.74 614.68 Су+П 700 

Комерцијал. 
(спорт-балон 

хала) 
ШПАНСКИХ  БОРАЦА  бр.71 625.00 Су+П 730,00 Комерцијал. 

(спорт) 
Иницијатива и предлог Одлуке за израду плана ПДР-а  одбијени од стране Секретаријата за заштиту 
животне средине бр.501.3-163/2017-V-04 од 18.12.2017.год. а самим тим  и Секретаријата за 
урбанизам.  
Напомена - Упућен је допис Скретаријату за заштиту животне средине бр.1-431/17-5 од 
30.01.2018.год.( бр.501.3-163/2017-V-04 од 18.12.2017.год.) ради додатног разматрања 
иницијативе за доношење Одлуке о изради ПДР-а за надзиђивање склоништа у наведеном 
блоку  
 

г.6. План детаљне регулације склоништа у блоку између улица Јурија Гагарина, Др. Ивана 
Рибара, Савског насипа и интерне саобраћајнице, Градска општина Нови Београд (склониште у 
улици Др. Ивана Рибара бр. 162)– обухват 8,5 ха 

АДРЕСА 

ОРИЈЕНТАЦИОНА 
БРУТО 

ПОВРШИНА 
(m2) 

Спратност БРГП Намена 

Др. ИВАНА РИБАРА  бр.162 568.38 Су+П+1 3400,00 Предшколска устан. 
 
Одлука о изрди плана детаљне регулације је донета  на седници Скупштине града Београда на 
седници одржаној 26.06.2018.године – „Сл. лист града Београда“ бр.56/18 
 

г.7. Измена и допуна Плана детаљне регулације склоништа у блоку између улица Мајора 
Зорана Радосављевића, Краља Милана Зетског и Стевана Дубајчића, Градска општина Земун 
(склоништа у улицама Св. Серафима Саровског бр. 1 и 15, Бојчинска бр. 1 и Пећиначка бр. 
21)– обухват 34,17 ха. 

АДРЕСА 

ОРИЈЕНТАЦИОНА 
БРУТО 

ПОВРШИНА 
(m2) 

Спратност БРГП Намена 

БОЈЧИНСКА  бр.1 509.29 Су +П 550,00 Комерцијал. 
ПЕЋИНАЧКА  бр.21 639.79 Су +П 550,00 Комерцијал. 
СВЕТОГ СЕРАФИМА САРОВСКОГ  
бр.1 639.79 Су +4+Пк 2700,00 Становање. 

СВЕТОГ СЕРАФИМА САРОВСКОГ  
бр.15 639.79 Су +П 775,00 Комерцијал. 

Одлука о изрди плана детаљне регулације је донета  на седници Скупштине града Београда на 
седници одржаној 26.06.2018.године – „Сл. лист града Београда“ бр.56/18 
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д)  Реализација  Плана набавки 

 

У складу са Програмом пословања  ЈПС  и Планом набавки за 2018.годину  реализовано 
је, односно процењује се да ће се до краја реализовати следеће набавке добара, радова и 
услуга:  

Набавка добара: 
 

- материјали за одржавање склоништа. Машински материјал 
- материјали за одржавање склоништа– водоводни материјал.  
- материјали за одржавање склоништа – молерско-фарбарски материјал -  
- материјали за одржавање склоништа– набавка ситног инвентара и алата за 

одржавање склоништа -  
- пешчани предфилтери– набавка решетки за ППФ.  
- гориво. 
- материјали за одржавање склоништа.-електро материјал 
- материјали за одржавање склоништа.- набавка и замена  профилисаних гумених 

заптивака 
- материјали за одржавање склоништа-специфичан машински материјал .  
- материјали за одржавање склоништа– набавка аутоделова и потрошног материјала за 

одржавање возила – гуме за возила..  
- набавка опреме за боравак у склоништима– лежајеви.  
- средства личне заштите.  
- електрична енергија..  
- канцеларијски материјал и тонери– канцеларијски материјал.  
- канцеларијски материјал и тонери – тонери..  
- набавка ПП апарата С-9 за склоништа. 
- Опрема, алати и апарати за потребе вршења техничке контроле 

  
 
 

Набавка услуга:  
- дефектажа и сервисирање постојећих дизел агрегата 
- обезбеђење објекта.  
- фиксна телефонија..  
- интернет услуге и израда и одржавање web сајта ЈПС.  
- оглашавање и друго.  
- сервисирање и контрола ПП и хидрантских система у склоништу, сервис и поправка 

инсталација и уређаја у пословној згради, сервис и контрола ПП система у пословној 
згради и склоништима (гаражама) и набавка ПП апарата С-9 за склоништа  – 
сервисирање и контрола ПП и хидрантских система у склоништу.  

- сервисирање и контрола ПП и хидрантских система у склоништу, сервис и поправка 
инсталација и уређаја у пословној згради, сервис и контрола ПП система у пословној 
згради и склоништима (гаражама) и набавка ПП апарата С-9 за склоништа  –сервис и 
контрола ПП система у пословној згради и склоништима (гаражама). 
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-  сервисирање и контрола ПП и хидрантских система у склоништу, сервис и поправка 
инсталација и уређаја у пословној згради, сервис и контрола ПП система у пословној 
згради и склоништима (гаражама) 

- израда геомеханичких елабората за потребе израде плана детаљне регулације мреже 
јавних склоништа..  

- сервисирање и одржавање возног парка (оквирни споразум).  
- Дезинфекције, дезинсекције и дератизације..  
- здравствене услуге – систематски прегледи и претходни и периодични прегледи 

радника– здравствене услуге – систематски прегледи 
- одржавање и развој ASW информационог система.  
- санација објеката од продора воде 
- мобилна телефонија 
- интернет услуге  
- сигурање пословних објекта и од штете према трећим лицима 
- увођење ISO стандарда  9001:2015 

 

ђ) Техничка контрола склоништа 
У периоду од почетка године до краја новембра урађене су техничке контроле у укупно 220 
заштитних објеката склоништа на територији Републике Србије. Комерцијалне техничке 
контроле су урађене у 11 склоништа у Београду. До краја године процењује се да ће се 
урадити  техничка контрола у још 20 заштитних објеката склоништа и још једанаест 
комерцијалних техничких контрола.           
          Прерађена су упутства за вршење техничке контроле, процедуре контролног тела, као 
и пратећи записници и извештаји о техничкој контроли у складу са изменама у Правилнику 
о организацији и систематизацији послова Јавног предузећа за склоништа бр.7-2/18 од 
11.01.2018. год. и Правилнику о изменама и допунама Правилника о организацији и 
систематизацији послова бр.7-2/18-1 од 23.02.2018.године, а све у складу са захтевима  
стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012.    
 
         Извршена је обука Техничког руководиоца за интерног проверавача према захтевима 
стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012. 
 
          Извршено је преиспитивање контролног тела од стране руководства за 2018. годину 
како би се побољшала ефикасност система менаџмента и његових процеса и побољшао рад 
контролног тела у вези са испуњењем захтева међународног стандарда SRPS 
ISO/IEC17020:2012. Извршена је интерна провера да се утврди ниво примене и адекватност 
примењене документације установљеног система квалитета у целој контролној 
организацији.  Извршено је и  ванредно преиспитивање контролног тела од стране 
руководства због насталих промена у  руководећем кадру  контролног тела, промена 
Техничког руководиоца. 
 
Извршено  је еталонирање мерних инструмената у складу са  планом еталонирања и то: 
Диференцијални мерач натпритиска, Тесто 480 са припадајућом сондом за мерење протока 
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ваздуха у вентилационим каналима, фонометар Тесто 816-1, луксметар Тесто 545, 
волтметар и ласерски даљиномер.  
 
                            
          Дана 06.06.2018.год. извршено је прво редовно надзорно оцењивање Контролног тела 
Јавног предузећа за склоништа од стране Акредитационог тела Србије (АТС-а). 
Активности које су биле предмет оцењивања обухватиле су осведочење у извођење 
контролисања из додељеног обима акредитације  електро и машинских инсталација и буке у 
изабраном склоништу. 
 
           Након осведочења у успешно обављен поступак контролисања од стране контролора 
на лицу места у склоништу, Тим за  оцењивање је у просторијама Контролног тела 
приступио провери испуњења захтева који се односе на систем менаџмента (SRPS ISO/IEC 
17020/2012) и поштовање Правила АТС-а према Плану оцењивања. 
          Извршена је провера испуњења захтева у вези општих захтева за структуру 
подуговарања, провера испуњења захтева у вези приговора и жалби, провера ефеката 
спроведених мера да би се отклониле забринутости и неусаглашености са претходног 
оцењивања  (увид у интерне провере и преиспитивање од стране руководства), провера 
испуњења захтева у вези са особљем, постројењима и опремом, методама и процедурама 
контролисања, поступање са предметима и узорцима који се контролишу,  провера записа и 
извештаја о контролисању који урађени у претходном периоду, као и провера сертификата 
за контролисање. 
 
          На првом редовном надзорном оцењивању од стране чланова Тима за оцењивање 
АТС-а није констатована ниједна неусаглашеност нити забринутост што је потврђено и у 
Сумарном извештају који је АТС доставио ЈП за склоништа дана 28.06.2018.год..којим је 
потврђена акредитација Контролног тела. 
 
          У складу са Програмом пословања и захтевима Контролног тела извршена је набавка 
мерних инструмената: 
 

- АНЕМОМЕТАР  ТЕСТО 405и ..... КОМ.5 ..... два инструмента су еталонирана 
- МАНОМЕТАР  ТЕСТО 510 и   .....КОМ.5 ..... два инструмента су еталонирана 
- ПРОФИТЕСТ МПРО  .....................КОМ.1 ..... еталониран 
- 5 смартпхоне телефона за потребе рада мерних уређаја. 

  

е) Издавање у закуп двонаменских склоништа  
Издавање у закуп двонаменских склоништа и пословног простора у мирнодопским 

условима, је  тренутно основни извор прихода.  
Укупна површина свих објеката којима Предузеће располаже је 291.686 m2 од тога 

285.023 m2 чини склонишни простор. Међутим, целокупна површина склонишног простора 
није погодна за издавање. Један од разлога јесте пројектована мирнодопска намена – оставе 
станара. Објекти ове намене нису погодни за комерцијално мирнодопско коришћење, јер су 
лоцирани у стамбеним зградама, један или два нивоа испод земље, подложни су плављењу, 
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отпадним и оборинским водама (најнижа тачка у објекту), нису опремљени инсталацијама и 
опремом за посебне мирнодопске намене. Такође, висина просторија у овим објектима је 
око 2.3 m, ови објекти немају санитарни чвор, имају лоше прилазе, и из ових разлога чине 
групу објеката само у одређеној мери погодних за издавање. Од укупне површине 
склонишног простора 35,69% је погодно за комерцијално коришћење у мирнодопским 
условима. Од укупне површине планиране за издавање у 2018. години процена реализације 
за 2018.годину  је 99,68%. 
Табела 2. Структура објеката према врсти објекта 

Врста објекта 
Површина у m2 индекс индекс 

Укупно План 2018. Процена 
реализације 2018 3/2 4/3 

1 2 3 4 5 6 
Укупно 291,686 62,257 62,058 21% 100% 
склоништа 285,023 58,500 58,211 21% 100% 
пословни простор 5,934 3,254 3,339 55% 103% 
локали 729 503 508 69% 101% 

Осим склонишног простора Предузеће располаже и са 5.934 m2 пословног простора 
и 729 m2 локала, чије се укупне површине користе како за издавање, тако и за сопствене 
потребе Предузећа. Планиране површине за издавање у 2018. години реализоване су у 
висини од 100% за пословни простор, и 103% за локале.  

Од укупне површине простора које користи Предузеће, површина од 105.636 m2, што 
чини 36,92% површине, погодна је за мирнодопско коришћење, односно издавање у закуп.  

Према Табели 3. Преглед коришћења простора у односу на расположиве 
могућности, у 2018. години, коришћено је просечно 59% од укупне расположиве површине, 
односно, склонишног простора 57%, пословног простора 99%, и локала 92% од 
расположиве површине за издавање. Један од циљева у наредном периоду је и повећање 
прихода на основу издавања веће површине објеката. 

Табела 3. Преглед коришћења простора у односу на расположиве могућности 

Врста објекта 

Површина у m2   

индекс 
4/3 

индекс 
5/3 Укупно  

Испуњава 
услове за 

МКО 
Коришћено 

у 2018. 

Није 
коришћено 

у 2018. 
1 2 3 4 5 6 7 

Укупно 291,686 105,635 62,058 43,577 59% 41% 
склоништа 285,023 101,717 58,211 43,506 57% 43% 
пословни простор 5,934 3,366 3,339 27 99% 1% 
локали 729 552 508 44 92% 8% 
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Разлика код пословног простора  укупног и  погодног за издавање је пословни простор који 
Предузеће користи за сопствене  потребе. 

Графикон 1. Структура коришћења простора у односу на расположиве могућности  

 

  
 У мирнодопском коришћењу, са и без накнаде, било је 271 склоништа и једна равна 
плоча изнад склоништа, са укупном површином 58.193 м2, што је око 20,4% од укупне 
површине склоништа у надлежности ЈП за склоништа. Од овог броја, без накнаде (без 
плаћања закупнине) користи се 11 склоништа, површине 2,322,21 м2, што је око 3.99% од 
укупне површине склоништа која се мирнодопски користе.  
 

По повлашћеним ценама, према одлукама Надзорног одбора, a у складу са Уредба о 
условима прибављања и отуђења непокрености непосредном погодбом и  давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно  прибављања и уступања искоришћавања других 
имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(,,Сл. Гласник РС бр 16/2018)  користи се одређени број склоништа,  
  
 У табели у наставку, дат је преглед  издавања склоништа по повлашћеним ценама  и без 
накнаде са бројем објеката  уназад неколико година. 
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Табела 4: Коришћење склоништа са повлашћеним ценама и без накнаде са  бројем објеката 

 

2014 2015 2016 2017 2018 
Инде
кс 10/ 

8 
Површи
на  у м2 

број  
објека

та 
Површи
на  у м2 

број  
објека

та 
Површи
на  у м2 

број  
објека

та 
Површи
на  у м2 

број  
објека

та 
Површи
на  у м2 

број  
објека

та 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

20% 654 2 1,046 3 2,050 7 2,448 10 2,315 9 95 

25% 520 1 654 2 656 2 520 1 520 1 100 

30% 426 2 1,077 5 1,577 6 1,577 6 1,577 6 100 

40% 363 2 363 2 363 2 363 2 363 2 100 

50% 1,937 11 2,226 13 2,418 14 2,943 17 3,142 18 107 

60% 358 1 358 1 358 1 100 

80% 957 3 1,140 4 119 
без 

накна
де 9,079 51 5,107 26 4,998 25 2,187 11 2,322 11 106 

Укупн
о 12,979 69 10,473 51 12,420 57 11,353 51 11,737 52 119 

Укупн
о 

издато 65,070 318 61,512 292 59,533 292 58,147 275 58.193 272 98 
 

 
  Евидентно је да се број склоништа који се користи без накнаде смањује на рачун 
објеката који се користе по повлашћеним ценама, тако да се у периоду од 2014 до 
2018.године тај број смањио за 40. 
 У односу на План за 2018. годину површина склоништа која се мирнодопски користе 
крају  2018. године  процењује се да ће бити на нивоу плана. 
 
 Издавање склоништа по месецима у 2018.години са проценом издатности за децембар  
приказано је у наредној табели и графику. 

    
Mesec Издата површина /м2/ Број закупаца број локација 

јануар 58,465.05 436 272 
фебруар 59,334.55 439 276 

март 58,619.35 438 270 
април 56,709.18 427 260 

мај 60,111.79 441 280 
јун 58,556.54 436 279 
јул 57,506.93 426 271 

август 58,279.13 429 274 
септембар 57,914.78 425 273 

октобар 57,846.34 426 272 
новембар 58,037.74 424 272 
децембар 58,037.74 424 272 
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 Издатост пословних простора и локала 
  
 На крају 2018. Године процена је да ће у закупу бити укупно 3,847 м2 пословног 
простора и локала, од чега су пословни простори 3,339 м2, а локали 508 м2. Издатост 
пословних простора је за 1% изнад  плана,  а локала за 3% већа од планиране.  
  

 
ж) Остале активности на реализацији Програмских циљева: 
 

У складу са Циљевима А.2. Легализација и укњижба склоништа наведеним у 
Програму пословања Јавног предузећа за склоништа за 2018. годину, у  посматраном 
периоду   извршен је упис права својине  за 10  склоништа у РГЗ, Служби за катастар 
непокретности,   на  територији Града Београда. 
  Донета су 5  решења о одбијању уписа,  након уложених жалби, за објекте у 
Београду 

У току је поступање по решењу о враћању на поновни поступак за два објекта у 
Београду. 

У 2018. написано је 50 поднесака у судским и извршним предметима и окончано 12 
судских спорова. 

Поднета је регистрациона пријава АПР-у за упис вредности неновчаног капитала, 
објаву  статута, објаву  пречишћеног текста статута и измену законског  заступника, измену 
чланова Надзорног одбора. 

У 2018.години , достављено је  МУП-у, надлежној Полицијској станици  3 кривична 
пријава, против НН извршиоца, због крађе алата и опреме. 

. 
Израђена су  и донета, или усвојена следећа нормативна акта: 

 
 Правилник о организацији и систематизацији послова Јавног предузећа за 

склоништа,   

55,000

56,000

57,000

58,000

59,000

60,000

61,000

Издата повшина у м2 по месецима у 2018.год.
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 Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији 
послова Јавног предузећа за склоништа,  

 Кодекс пословног понашања и пословне етике запослених у Јавном предузећу за 
склоништа  

 Процедура о стручном образовању, оспособљавању и усавршавању запослених  
 Правилник о безбедности информационо-комуникационих система Јавног предузећа 

за склоништа  
 Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у ЈПС-у.  
 Одлука о измени Статута Јавног предузећа за склоништа  
 Одлука о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа 

Београд-Нови Београд са Законом о јавним предузећима   
  Одлука о пословној тајни ЈП-за склоништа за 2018. годину  
  Правилник о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа и 

гаражних места у склоништима у мирнодопским условима и пословног простора  
 

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018.ГОДИНУ 

Сегмент финансијског пословања, за 2018. годину, исказан  је у делу сета 
финансијских извештаја: 

 Биланс стања 
 Биланс успеха  
 извештај о токовима готовине - процена токова новчаних 

 У Финансијским извештајима приказан је план за 2018. годину и процена 
реализација  за 2018. годину. 
 

2.2.1.БИЛАНС СТАЊА  на дан 31.12.2018 

     у 000 дин. 

Група рачуна, 
рачун П О З И Ц И Ј А АОП План                     

31.12.2018. 

Реализација  
(процена)              
31.12.2018. 

Индекс 
Реализација  

(процена) 
/План 

  АКТИВА         

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 0001     

  

  Б.СТАЛНА ИМОВИНА 
(0003+0010+0019+0024+0034) 0002 10,842,184 10,819,995 99.80 

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 
(0004+0005+0006+0007+0008+0009) 0003 16,435 12,818 77.99 

011, 012 и део 
019 

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и 
услужне марке, софтвер и остала права 0005 16,435 12,818 77.99 
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Група рачуна, 
рачун П О З И Ц И Ј А АОП План                     

31.12.2018. 

Реализација  
(процена)              
31.12.2018. 

Индекс 
Реализација  

(процена) 
/План 

2 
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И 
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 
0015 + 0016 + 0017 + 0018) 

0010 10,758,829 10,745,196 99.87 

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 7,049,959 7,089,421 100.56 

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 277,359 221,803 79.97 
024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 3,425,869 3,425,869 100.00 

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и 
опрема 0015 442 442 100.00 

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у 
припреми 0016 5,200 7,661 147.33 

04. осим 047 
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 
0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 

0024 66,920 61,981 92.62 

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски 
пласмани 0033 66,920 61,981 92.62 

  
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 
0070) 

0043 363,570 379,221 104.30 

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 
0049 + 0050) 0044 5,970 12,442 208.41 

10 1. Материјал, резервни делови, алат и 
ситан инвентар 0045 5,020 11,342 225.94 

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 950 1,100 115.79 

  
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ 
ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 
0056 + 0057 + 0058) 

0051 26,800 28,611 106.76 

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 26,800 28,611 106.76 

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 5,000 5,500 110.00 

23 осим 236 и 
237 

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 
+ 0067) 

0062 310,000 324,232 104.59 

234, 235, 238 и 
део 239 

5. Остали краткорочни финансијски 
пласмани 0067 310,000 324,232 104.59 

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И 
ГОТОВИНА 0068 9,800 3,571 36.44 

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 6,000 4,965 82.75 

  Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА 
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 0071 11,205,754 11,199,316 99.94 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 1,381,132 1,380,800 99.98 
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Група рачуна, 
рачун П О З И Ц И Ј А АОП План                     

31.12.2018. 

Реализација  
(процена)              
31.12.2018. 

Индекс 
Реализација  

(процена) 
/План 

  ПАСИВА   0 0   

  
А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 
+ 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) 
≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) 

0401 10,516,385 10,545,284 100.27 

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 7,814,354 7,830,928 100.21 

303 4. Државни капитал 0406 7,803,709 7,803,709 100.00 
309 8. Остали основни капитал 0410 10,645 27,219 255.70 

330 

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО 
ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И 
ОПРЕМЕ 

0414 2,828,033 2,828,470 100.02 

33 осим 330 

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО 
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 
(потражна салда рачуна групе 33 осим 
330) 

0415 800 100 12.50 

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 126,802 114,214 90.07 
350 1. Губитак ранијих година 0422 0 471   
351 2. Губитак текуће године 0423 126,802 113,743 89.70 

  Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 49,400 43,664 88.39 

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 
+ 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 21,400 20,021 93.56 

404 4. Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 0429 13,500 17,246 127.75 

405 5. Резервисања за трошкове судских 
спорова 0430 7,900 2,775 35.13 

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431       

41 
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 
+ 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 
0440) 

0432 28,000 23,643 84.44 

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 28,000 23,643 84.44 
498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 595,430 581,808 97.71 

42 до 49 (осим 
498) 

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 44,539 28,560 64.12 

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ 
И КАУЦИЈЕ 0450 350 480 137.14 

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 19,289 9,730 50.44 

435 5. Добављачи у земљи 0456 19,289 9,730 50.44 

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ 0459 7,500 6,250 83.33 

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА 
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 2,900 3,000 103.45 

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 2,500 2,100 84.00 

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 12,000 7,000 58.33 

  Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 
0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 0464 11,205,754 11,199,316 99.94 

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 1,381,132 1,380,800 99.98 
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На основу процењених позиција биланса стања на дан 31.12.2018.године, актива и 

пасива  су на нивоу  планираног стања.  
 
Одступања у односу на планиране  вредности у оквиру активе су: 

Стална имовина је на нивоу  планирног износа. Одступања се процењују између 
опреме која је мања за 20% и средстава у припреми која су већа за 47%. Разлог је очекивана 
набавка опреме на крају године и немогућности да се комплетно активира.  

Процењује се да ће обртна имовина  на дан 31.12.2018. године, већа  за 4% у односу 
на планирано стање. На ово одступање у односу на план, највише има утицај: 

- Повећано стање залиха материјала које су 2,25 пута веће у односу на план из разлога 
набавки материјала у четвртом кварталу  и споријег трошења у односу на планирану 
динамику, 

- повећање осталих краткорочних финансијских пласмана за 4% што је ефекат мање 
ангажованих новчаних средстава из депозита,  за сервисирање текућих обавеза. 

Позиција- друга потраживања    у оквиру које су евидентирана потраживања за 
камату и преплаћене порезе и доприносе, већа је у односу на планирано стање  на дан 
31.12.2018.године за 10% из разога обрачуна затезне камате на потраживања на крају 
године. 

Остали краткорочни финансијски пласмани   су на дан 31.12.2018.године већи за 4% 
у односу на план. Разлог исказаном већем стању  у односу на планирано је мање 
преусмеравање  новчаних средстава из депозита за  измиривање текућих обавеза услед 
спорије  динамике спровођења поступака јавних набавки,  па самим тим и формирања 
обавеза. 

Одступања у односу на планиране  вредности у оквиру пасиве су: 

Позиције капитала су на нивоу планираних вредости 

 Остали основни капитал је већи 2,5 пута у односу на план из разлога процењеног  
већег губитка за 2017.годину и планираног покрића и на терет овог извора. Имајући у виду 
да је исказани губитак у 2017.године покривен на терет нераспоређене добити и на терет 
резерви, наведена средства нису коришћена . 

 Позиције губитка су за 10% мање у односу на планирани губитак.  

Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених су повећане у односу на планирани 
износ обзиром да је резултат актуарског обрачуна и да је у моменту израде програма 
неизвестан резултат обрчуна. 

Процена је да ће примљени аванси, депозити и кауције у за 37%  бити већи у односу на план 
обзиром на нове закупце и обавезе за полагање депозита као залоге за редовно измиривање 
обавеза. 
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Остале позиције  пасиве процењују се да ће бити у границама  планираних. 

.  

Табела 5.-Процена структуре  активе и пасиве са стањем на дан 31.12.2018.год ( у 000 дин) 

О П И С ИЗНОС 
% 

Уч. О П И С ИЗНОС % Уч. 

АКТИВА     ПАСИВА     
СТАЛНА ИМОВИНА 10,819,995 96.61 КАПИТАЛ 10,545,284 94.16 
   Нематеријална имовина 12,818 0.11    Основни капитал 7,830,928 69.92 
   Некретнина постројења и 
опрема 10,745,196 95.95    Резерве 0 0.00 
   Дугорочни финансијски 
пласмани 61,981 0.55    Ревалоризационе резерве 2,828,470 25.26 
Дугорочна потраживања   0     0.00 

ОБРТНА ИМОВИНА 379,321 3.39 

   Нереализовани добици по основу ХоВ и 
других компоненти свеобухватног 
резултата 100 0.00 

   Залихе 12,442 0.11    Нераспоређени добитак 0 0.00 
   Потраживања по основу  
продаје 28,611 0.26    Губитак 114,214 1.02 

   Друга потраживања 5,500 0.05 
ДУГОРОЧНА РЕЗРВИСАЊА И 
ОБАВЕЗЕ 43,664 0.39 

   Краткорочни финансијски 
пласмани 324,232 2.90    Дугорочна резервисања 20,021 0.18 
   Готовина и еквиваленти 
готовине 3,571 0.03    Дугорочне обавезе 23,643 0.21 
   АВР 4,965 0.04 ОДЛОЖ. ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 581,808 5.20 
  

 
  КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 28,560 0.26 

       Примљени  аванси, депозити и кауције 480 0.00 
       Обавезе  из пословања 9,730 0.09 
       Остале краткорочне обавезе 6,250 0.06 
       Обавезе по основу ПДВ-а 3,000 0.03 

    
   Обавезе за остале порезе и доприносе и 
друге дажбине 2,100 0.02 

       ПВР 7,000 0.06 
УКУПНА АКТИВА 11,199,316 100 УКУПНО ПАСИВА 11,199,316 100 

 

Према исказаној  структури  активе и пасиве, евидентно је да у структури активе 
највеће учешће од 96,61 % заузима стална имовина, а у структури пасиве, капитал  
учествује са 94,16%.   
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2.2.2.Биланс успеха-  план и процена 01.01.-31.12.2018 
 

    
у 000 динара 

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А AOП 

План 
01.01-

31.12.201
8. 

Реализац
ија 

(процена
) 

01.01-
31.12.201

8. 

Индекс 
Процена 

реализаци
је 

01.01.2018/
план 
01.01-

31.12.2018. 
  ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА         

60 до 65, осим 62 и 63 
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 
1016 + 1017) 1001 181,500 169,431 93.35 

61 

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА 
И УСЛУГА 
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 

4,000 1,920 48.00 

614 
5. Приходи од продаје производа и услуга на 
домаћем тржишту 1014 4,000 1,920 48.00 

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 177,500 167,511 94.37 
  РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА         

50 до 55, 62 и 63 

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 
1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 
1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 

1018 323,954 295,592 91.25 

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 5,500 4,484 81.53 
513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 18,500 15,865 85.76 

52 
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА 
ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 168,500 159,225 94.50 

53 
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ 
УСЛУГА 1026 17,500 12,513 71.50 

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 82,400 81,506 98.92 

541 до 549 
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ 
РЕЗЕРВИСАЊА 1028 4,500 1,500 33.33 

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 27,054 20,499 75.77 
  Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031 142,454 126,161 88.56 

66 
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 
1038 + 1039) 1032 14,250 11,871 83.31 

662 
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ 
ЛИЦА) 1038 14,000 11,861 84.72 

663 и 664 

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И 
ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 
КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 1039 

250 10 4.00 

56 
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 
1046 + 1047) 1040 600 69 11.50 

562 
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА 
ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 400 69 17.25 

563 и 564 

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И 
НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 
КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 1047 

200 0 0.00 
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Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А AOП 
План 
01.01-

31.12.2018. 

Реализациј
а 

(процена) 
01.01-

31.12.2018. 

Индекс 
Процена 

реализациј
е 

01.01.2018
/план 
01.01-

31.12.2018
. 

   
  

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 
1040) 1048 13,650 11,802 86.46 

683 и 685 

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА 
ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА 
СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ 
БИЛАНС УСПЕХА 1050 

3,252 2,290 70.42 

583 и 585 

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА 
ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА 
СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ 
БИЛАНС УСПЕХА 1051 

2,600 1,000 38.46 

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 1,750 176 10.06 
57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 400 150 37.50 

  

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 
 (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 
1053 – 1052) 1055 

126,802 113,043 89.15 

59-69 

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И 
ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ 
ПЕРИОДА 1057 

0 700  

  
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 
– 1054 + 1057 – 1056) 1059 126,802 113,743 89.70 

  
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 
1061 – 1062 + 1063) 1065 126,802 113,743 89.70 

 
 Процена је да ће Предузеће у 2018.години реализовати укупне приходе у износу од 
183.768 хиљада динара,  и укупне расходе у износу од 296.811 хиљада динара, тако да је 
процена да ће Предузеће исказати  губитак  у пословању  113.743 хиљада динара што је 
мање за 10% у односу на планирани губитак.  
 Наведени губитак  пренеће се као непокривен у наредну годину. 
 
Табела 7.-Структура  прихода-процена 

                                          У 000 дин 

ОПИС 

План  
Процена 

реализације индекс 
01.01.-

31.12.2018 
01.01-

31.12.2018.  год 3/2 
1 2 3 4 

Пословни приходи 181,500 169,431 93 
Финансијски приходи 14,250 11,871 83 
Приходи од усклађивања 
вредности 3,252 2,290 70 
Остали приходи 1,750 176 10 
 У к у п н о 200,752 183,768 92 
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У структури прихода, учешће од 93%  заузимају пословни приходи, односно 
приходи од закупа и вршења техничке контроле. Процена је да ће пословни  приходи бити  
мањи у односу на план за 7%. Разлог смањења прихода  је мањи обим вршења екстерне 
техничке контроле у односу на план и мањи приход од закупа од планираног. 

Након укидања накнаде за изградњу склоништа Предузеће се финансира претежно 
из средстава од издавања дела простора у закуп који је ограничен, с обзиром на 
специфичност простора, тако да приход који се по том основу реализује недовољан је за 
несметано функционисање Предузећа. 

Предузеће настоји да изнађе и друге начине финансирања. У другом кварталу 2017 
године, Предузеће је добило акредитацију за вршење техничке контроле склоништа, тако да 
се активности у овом сегменту интензивирају  ефекти у 2018.години су почетни и планира 
се да  у наредним годинама буду значајнији. 

 Финансијски приходи бележе индекс смањења за 17% услед смањења референтне 
каматне стопе, као и промене у висини краткорочних финансијских пласмана и периода 
орочавања.  

Табела 8.-Структура  процењених расхода У 000 динара 

ОПИС 

План  
Процена 

реализације индекс 
01.01.-

31.12.2018 
01.01-

31.12.2018.  год 3/2 
1 2 3 4 

Пословни расходи 323,954 295,592 91 
Финансијски расходи 600 69 12 
Расходи од усклађивања 
вредности 2,600 1,000 38 
Остали расходи 400 150 38 
 У к у п н о 327,554 296,811 91 

 
Процењена реализација пословних расхода износи 295.592 хиљада динара што је за 9% 
мање од планираних. Процењени пословни расходи учествују са 99,58% у укупним 
расходима. 
Процена је да ће укупни расходи  бити мањи у 2018.години у односу на план за 9% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2019.годину                      Страна  35 
 

 
Табела 9.-Структура процењених пословних расхода у 2018. Години 

У 000 
дин 

ОПИС 
План за 
01.01-

31.12.2018. 

Процена 
реализације  

01.01-
31.12.2018.  

год 

Индекс 
4/3 

% учешће 
1 2 3 4 5 

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 5,500 4,484 82 1.52 
ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 18,500 15,865 86 5.37 
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ 
РАСХОДИ 168,500 159,225 94 53.87 
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 17,500 12,513 72 4.23 
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 82,400 81,506 99 27.57 
ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 4,500 1,500 33 0.51 
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 27,054 20,499 76 6.93 
У к у п н о 323,954 295,592 91 100.00 

 
У оквиру пословних расхода  највеће учешће имају зараде -53,87% и амортизација 27,57% 
 
 

2.2.3. Извештај о токовима готовине за период 01.01.-
31.12.2018.године- план и процена реализације 

У 000 дин 

  ПОЗИЦИЈА АОП 

План за 
01.01-

31.12.2018.             
Текућа 
година 

Процена 
реализација 

01.01.-
31.12.2018 

Индекс  
 процена 

реализација    
01.01-31.12.18             
/ план 01.01. -

31.12.18 

1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ 
ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ         

2 I. Приливи готовине из пословних 
активности (1 до 3) 3001 261,000 261,212 100 

3 1. Продаја и примљени аванси 3002 252,000 256,548 102 

4 2. Примљене камате из пословних 
активности 3003 3,000 870 29 

5 3. Остали приливи из редовног 
пословања 3004 6,000 3,794 63 

6 II. Одливи готовине из пословних 
активности (1 до 5) 3005 325,663 296,736 91 

7 1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 120,000 100,132 83 

8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични 
расходи 3007 168,563 151,536 90 

9 3. Плаћене камате 3008 100 68 68 
10 4. Порез на добитак 3009      
11 5. Одливи по основу осталих јавних 

прихода 3010 37,000 45,000 122 

12 III. Нето прилив готовине из пословних 
активности (I-II) 3011      
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 ПОЗИЦИЈА АОП 

План за 
01.01-

31.12.2018.             
Текућа 
година 

Процена 
реализација 

01.01.-
31.12.2018 

Индекс  
 процена 

реализација    
01.01-31.12.18             
/ план 01.01. -

31.12.18 
      

13 IV. Нето одлив готовине из пословних 
активности (II-I) 3012 64,663 35,524 55 

14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ 
АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА        

15 I. Приливи готовине из активности 
инвестирања (1 до 5) 3013 119,300 39,345 33 

16 1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014      

17 
2. Продаја нематеријалне имовине, 
некретнина, постројења, опреме и 
биолошких средстава 

3015   0  

18 3. Остали финансијски пласмани (нето 
приливи) 3016 110,000 30,000 27 

19 4. Примљене камате из активности 
инвестирања 3017 9,300 9,345 100 

20 5. Примљене дивиденде 3018      
21 II. Одливи готовине из активности 

инвестирања (1 до 3) 3019 68,572 13,500 20 

22 1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020      

23 
2. Куповина нематеријалне имовине, 
некретнина, постројења, опреме и 
биолошких средстава 

3021 68,572 13,500 20 

24 3. Остали финансијски пласмани (нето 
одливи) 3022      

25 III. Нето прилив готовине из активности 
инвестирања (I-II) 3023 50,728 25,845 51 

26 IV. Нето одлив готовине из активности 
инвестирања (II-I) 3024      

27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ 
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА        

28 I. Приливи готовине из активности 
финансирања (1 до 5) 3025 10,000 3,460 35 

29 1. Увећање основног капитала 3026      30 2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 10,000 3,460 35 
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028      32 4. Остале дугорочне обавезе 3029      33 5. Остале краткорочне обавезе 3030      
34 II. Одливи готовине из активности 

финансирања (1 до 6) 3031 900 600 67 

35 1. Откуп сопствених акција и удела 3032      36 2. Дугорочни кредити (одливи) 3033      37 3. Краткорочни кредити (одливи) 3034      38 4. Остале обавезе (одливи) 3035 900 600 67 
39 5. Финансијски лизинг 3036      40 6. Исплаћене дивиденде 3037      
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 ПОЗИЦИЈА АОП 

План за 
01.01-

31.12.2018.             
Текућа 
година 

Процена 
реализација 

01.01.-
31.12.2018 

Индекс  
 процена 

реализација    
01.01-31.12.18             
/ план 01.01. -

31.12.18 

41 III. Нето прилив готовине из активности 
финансирања (I-II) 3038 9,100 2,860 31 

42 IV. Нето одлив готовине из активности 
финансирања (II-I) 3039      

43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 
3013 + 3025) 3040 390,300 304,017 78 

44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 
3019 + 3031) 3041 395,135 310,836 79 

45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 
3041) 3042      

46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 
3040) 3043 4,835 6,819 141 

47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ 
ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 14,635 10,390 71 

48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО 
ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045      

49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО 
ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046      

50 
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ 
ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 
+ 3044 + 3045 – 3046) 

3047 9,800 3,571 36 

 
 
 

Према процени реализације  новчаних токова у 2018.години, укупни приливи се 
процењују на 304.017 хиљада динара, што је 78% у односу на план. Разлог овог одступања 
је нереализовано повлачење депонованих новчаних средстава у циљу рационализације  
корићења слободних новчаних средстава и обезбеђења већих финансијских прихода. У 
оквиру прилива готовине, приливи готовине из пословних активности има учешће од 
85,92%, следи прилив готовине из активности инвенстирања 12,94 % и прилив готовине из 
финансијских активности  1,14%. 

Укупни одливи готовине у 2018.години процењују се на 310.836 хиљада динара што 
је 79 реализације  у односу на план.  У структури одлива, одливи по основу пословних 
активности процењују се на 95,46%, одливи  по основу активности инвестирања 4,34% и 
одливи по основу финансијских  активности  0,19%. 

Укупан одлив готовине износи 6.819 хиљада динара, тако да се процењује да ће на 
дан 31.12.2018. године  стање готовине износити 3.571 динар. 
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2.3.Приказ планираних и реализованих индикатора пословања 

у 000 дин 

Пословни приходи 2015. година 
(текућа -3 године) 

2016. година 
(текућа -2 године) 

2017. година 
(текућа -1 године) 

2018. година 
(текућа  година) 

План 174,260 167,215 181,509 181,500 
Реализација 152,910 156,177 170,674 169,431 
Реализација/План (%) 88% 93% 94% 93% 
          

Пословни расходи 2015. година 
(текућа -3 године) 

2016. година 
(текућа -2 године) 

2017. година 
(текућа -1 године) 

2018. година 
(текућа  година) 

План 358,300 350,886 345,316 323,954 
Реализација 318,242 329,696 311,822 295,592 
Реализација/План (%) 89% 94% 90% 91% 
          

Укупни приходи 2015. година 
(текућа -3 године) 

2016. година 
(текућа -2 године) 

2017. година 
(текућа -1 године) 

2018. година 
(текућа  година) 

План 231,675 218,136 208,059 200,752 
Реализација 200,953 514,861 188,859 183,768 
Реализација/План (%) 87% 236% 91% 92% 
          

Укупни расходи 2015. година 
(текућа -3 године) 

2016. година 
(текућа -2 године) 

2017. година 
(текућа -1 године) 

2018. година 
(текућа  година) 

План 367,500 360,471 354,252 327,554 
Реализација 334,568 634,010 318,634 296,811 
Реализација/План (%) 91% 176% 90% 91% 
          

Пословни резултат 2015. година 
(текућа -3 године) 

2016. година 
(текућа -2 године) 

2017. година 
(текућа -1 године) 

2018. година 
(текућа  година) 

План -135,825 -142,335 -146,193 -126.802 
Реализација -133,615 -119,149 -131,180 -113,043 
Реализација/План (%) 98% 84% 90% 89% 
          

Нето резултат 2015. година 
(текућа -3 године) 

2016. година 
(текућа -2 године) 

2017. година 
(текућа -1 године) 

2018. година 
(текућа  година) 

План -135,825 -142,335 -146,193 -126,802 
Реализација -180,452 -124,389 -117,925 -113,743 
Реализација/План (%) 133% 87% 81% 90% 
          Број запослених на дан 

31.12. 
2015. година 

(текућа -3 године) 
2016. година 

(текућа -2 године) 
2017. година 

(текућа -1 године) 
2018. година 

(текућа  година) 
План 143 137 129 121 
Реализација 138 129 118 119 
Реализација - план -5 -8 -11 -2 
          

Просечна нето зарада 2015. година 
(текућа -3 године) 

2016. година 
(текућа -2 године) 

2017. година 
(текућа -1 године) 

2018. година 
(текућа  година) 

План 54,100 54,227 54,697 56.473 
Реализација 52,148 53,257 54,339 55.210 
Реализација/План (%) 96% 98% 99% 98% 
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Рацио анализа 2015. година 
(текућа -3 године) 

2016. година 
(текућа -2 године) 

2017. година 
(текућа -1 године) 

2018. година 
(текућа  година) 

EBITDA -65.535 -42,041 -49159 -32,168 
Ликвидност 19,22 11.39 10.99 13.28 
Дуг / капитал 0.08 0.06 0.06 0.06 
Профитна                       
бруто маргина -0,87 -0.76 -0.77 -0.67 

Економичност  0.48 0.47 0.55 0.57 
Продуктивност** 0.89 0.32 (0,919**) 0.87 0.87 
 
*Одступања у односу на план је последица процене вредности имовине чији се ефекти у 
моменту планирања нису могли  предвидети 

 
**Продуктивност  исказана када су из укупних прихода искључени приходи по основу 
процене вредности. 

      

2.3.1.АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА 
ПОСЛОВАЊА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА 

Реализација пословних прихода и пословних расхода у односу на план, крећу се у 
границама планираних и то од 88-95% у периоду од 2014 до 2018.године. 

Однос планираних и реализованих пословних прихода у односу на планиране и 
реализоване пословне расходе крећу се од већих пословних прихода за 18% у 2014, мањих 
за један проценат у 2015 и 2016.години и већих за три процената у 2017.години.  

Пословни приходи  у последњих  четири године бележе тренд раста, док пословни 
расходи бележе тренд пада што је последица спроођења  мера  рационализације трошкова.  

  
Укупни приходи и укупни расходи бележе одступања у односу на планиране у 

2016.години услед ефеката процене имовине, и то инвестиционих некретнина, код којих 
промене вредноси терети позиције биланса успеха. Износ ефеката процене, у моменту 
израда програма  није пзнат, тако да се није ни планирао. 

Имајући у виду да  ефекти процене тангирају и  приходе и расходе, ефекти процене 
нису  имали за последицу одступања у односу на план када се ради  нету резултату, тако да 
остварени нето резултат креће у границама планираних  у посматраном периду  уназад 
четири  године. 

ЕВИТДА, обзиром да предузеће послује са губитком , исказана је у негативном 
износу. Пратећи тренд, ЕБИТДА  бележи  тенденцију  раста, што је последица настојања да 
се побољша пословни резултат, односно повећају  приходи и смање трошкови. Ова 
надстојања имају одређене лимите, тако да су приходи ограничени релном могућношћу 
издавања пословног простора у закуп, који су свакако недовољни за сервисирање  
неопходних трошкова одржавања објеката и зарада запослених. 

Коефицијент текуће ликвидности је изузетно добар. На  висину коефицијента  
најзначајније утичу  слободна новчана средства, тако да предузеће има значајну кредитну 
способност, односно може да финансира своје обавезе из сопствених средстава. 



     
 

 

Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2019.годину                      Страна  40 
 

 
Однос укупног дуга према капиталу  износи 0,08 одноно 0,06 што говори да се 

дуговања не  користе као извор финансирања.  
Остали показатељи: профитна бруто маргинама, економичност и продуктивност су 

одраз околности у којима Предузеће тренутно послује.  Свакако су све активности усмерене 
на побољшање услова пословања, односно додатног обезбеђења прихода и рационализацији 
трошкова, што би  свакако утицало  и на побољшање  посматраних показатеља. 

 
 

2.4.СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРОЦЕСА 
ПОСЛОВАЊА 

 
Програмом пословања за 2018 годину предвиђене   су активности на унапређењу 

процеса пословања : 
а) Заштита склоништа надзиђивањем са суинвеститором  
б) Стратегија склањања становништва и запослених у оквиру националне стратегије 
заштите и спасавања 
в)Усаглашавање Правилника о техничким нормативима за склоништа (“Сл.лист 
СФРЈ” бр. 55/83) и пратећих наредби са ЕУ норамитивима.  
г) Акредитација за вршење техничке контроле 

У  току 2018.године у оквиру предвиђених активности, спроцедено је: 
 
а) Заштита склоништа надзиђивањем са суинвеститором 
ЈП за склоништа током 2016.и 2017.године реализовало је израду Урбанистичких пројекта 
препарцелације и Урбанистичких пројеката који су потврђени од стране Секретеријата за 
урбанизам и грађевинске послове као и Студија економске оправданости и исплативости 
надзиђивања склоништа,на основу претходно добијених Информација о локацији за 
кат.парцале: 
 
1. Јавно склониште у блоку 33, ул. Народних Хероја бр. 43, постојеће БРГП око 2.219м2, 

могуће је надзидати слободно стојећи пословни објекат спратности  П+ВП+1+Пс -
укупне   БРГП око 8.280 м2, од чега надземне  око 6.061м2 са 56 паркинг места у 
подземној гаражи и 20 паркинг места на КП број 6770 КО Нови Београд, у ул. Народних 
хероја 43 

2. Јавно склониште у Новом Београду, Блок 8а, у ул. Отона Жупанчића бр. 42,постојеће, 
чија је БРГП око 375 м2, спратност П, могуће је надзидати објекат спратности  П+2 чиме 
се добија нови простор БРГП од 1664,00 м2. 

3. Јавно склониште у Новом Београду, Блок 8а, у ул. Отона Жупанчића бр. 49,постојеће, 
чија је БРГП око 375 м2, спратност П, могуће је надзидати објекат спратности  П+2 чиме 
се добија нови простор БРГП око 1815,00 м2. 
 

Током 2018. године прибављени су локацијски услови за надзиђивање склоништа у ул. 
Народних хероја 43  у Београду и Бранимира Ћосића 48 у Новом Саду.  
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Активности  на заштити  склоништа надзиђивањем са суинвеститором се настављају и у 
2019.години, како је то наведено у планираним активнстима.  
 
 
б) Стратегија склањања становништва и запослених у оквиру националне стратегије 
заштите и спасавања 

Потребно је наставити рад на 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. 

.  
 

в) 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 EU Construction products (CPD/CPR) 
и аналитици информација добијених помоћу Product Contract Points (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. 
 
г) Акредитација за вршење техничке контроле  
Акредитација за врђење техничке контроле је добијена у августу 2017.године, тако да су 
активности Предузећа усмерене на створање  законских предуслова у смислу обавезности 
вршења техничке контроле свих склоништа на територији РС чиме би се створила 
могућност да ЈП за склоништа  стекне додатни приход и могућност обављања регистроване 
делатности.  
 

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРОРАТИВНОГ 
УПРАВЉАЊА 

 
 У циљу повећања ефикасности, ефективности и транспарентности пословања 
Предузећа, а у оквиру Стратешког и законодавног оквира за увођење корпоративног 
управљања у јавна предузећа, ЈП за склоништа  је у 2018.години  спровело  низ мера и 
активности на увођењу  корпоративног управљања: 

- Усвојен  је  етички кодекс и кодекс корпоративног управљања 
- Интензивиране активности на увођењу система  финансијског управљања и 

контроле. 
- Активности на увођења система манаџмента квалитетом ИСО 9001:2015 
- Предузеће  благовремено испуњава законске и уговорене обавезе. 
- Права власника-Републике Србије  остварује се у складу са Законом о јавним 

предузећима.  
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- Запослени, као заинтересована страна у корпоративном управљању остварују своја 
права у складу са Колективним уговором предузећа. У предузећу је организован 
поступак унутрашњег узбуњивања. 

- Транспарентност и јавност података остварује се преко интернет странице 
Предузећа. 

 

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ 

3.1 ЦИЉЕВИ  

Основни циљеви који се постављају Програмом пословања за 2019. годину су 
обављање текућег и инвестиционог одржавања, издавање објеката оспособљених за 
двонаменско коришћење у закуп, техничка контрола склоништа, заштита  склоништа 
надзиђивањем са суинвеститором,  изналажење решења за обезбеђење извора финансирања, 
рационализација пословања као и завршетак активности започетих у 2018. години. 

  Посебна активност биће посвећена примени, односно стварању предуслова за 
примену Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(,,Сл. Гласник РС,, број 87/2018) којим је дефинисана обавеза израде Процене ризика од 
катастрофа и План заштите и спасавања.  

Програм пословања је основни документ пословне политике Предузећа, чијом 
реализацијом се остварују циљеви у свим областима рада: 

 
А – Развој основне делатности 
Б – Повећање профитабилности 
В – Рационализација трошкова 
Г – Мотивација запослених 
Д – Увођење  корпоративног управљања   
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А – РАЗВОЈ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1. Повећање функционалности склоништа путем инвестиционог и текућег одржавања у 
складу са средњорочним планом одржавања  

2. Легализација и укњижба склоништа 
3. Решавање статуса склоништа (оставе станара) 
4. Израда урбанистичке анализе надзиђивања склоништа  
5. Проширивање активности техничке контроле и одржавања склоништа на екстерне 

кориснике 
 
 

Ц И Љ  А.1 ПОВЕЋАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ СКЛОНИШТА ПУТЕМ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА 

С Т Р А Т Е Г И Ј Е 

Техничком контролом склоништа, поступањем по инспекцијским 
решењима Сектора за ванредне ситуације, дефинисати обим и врсту 
радова у склоништима, набавку покретне опреме, елемената за 
контролу система за проветравање, уређаја у склоништима и сл., у 
циљу привођења склоништа пројектованој намени. 
 

МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ 
ПЕРФОРМАНСИ 

Кроз интезивну техничку контролу и поступање по утврђеним 
мерама инспекцијског надзора МУП-а, Сектора за ванредне 
ситуације, и ангажовање стручних субјеката изван Предузећа, 
дефинисати недостајућу врсту опреме и уређаја, као и радове на 
конструкцији и инсталацијама склоништа, ради побољшања 
функционалности склоништа. 
 
У  току је поступак усаглашавања ,,Правилника о техничким 
нормативима за склоништа,,  (,,Сл.лист СФРЈ,, бр.55/83, са 
пправним тековинама ЕУ, након чега ће се покренути иницијатива 
код домаћих произвођача и института, за производњу опрепе, 
њених делова  и њиховог квалитетног испитивања и еталонирања. 
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Ц И Љ А.2 ЛЕГАЛИЗАЦИЈА И УКЊИЖБА СКЛОНИШТА 

С Т Р А Т Е Г И Ј Е Обезбедити укњижбу објеката са посебном наменом, који до сада 
из објективних разлога нису могли да буду укњижени. 

МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ 
ПЕРФОРМАНСИ 

Наставити са геодетским снимањем, пре свега самостојећих 
објеката, утврдити катастарске парцеле, започети са уписом 
држаоца објеката, и континуирано наставити рад на проналажењу 
потребне документације у сарадњи са надлежним службама при 
локалним самоуправама. 

 
  

Ц ИЉj А.3 РЕШАВАЊЕ СТАТУСА СКЛОНИШТА (оставе станара) 

СТРАТЕГИЈЕ 

Размотрити статус блоковских склоништа – оставе станара. 
Фактички корисници ових склоништа су станари. Предузеће у овом 
случају има обавезу одржавања истих, а нема никаква права у 
односу на стварне кориснике, ни утицај на њихова поступања. 

МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ 
ПЕРФОРМАНСИ 

Покренути иницијативу да се дефинишу обавезе стамбене заједнице 
према Предузећу у складу са Законом о становању и одржавању  
зграда (,,Сл.гласник РС“ бр. 104/2016) 

 
  

Ц И Љ А.4 
ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ АНАЛИЗЕ НАДЗИЂИВАЊА 
СКЛОНИШТА У БЕОГРАДУ,  НОВОМ САДУ И ОСТАЛИМ 
ПОГОДНИМ ЛОКАЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ 

С Т Р А Т Е Г И Ј Е 

Урбанистичком анализом утврђене су локације, могућности и 
ограничења и створени предуслови за надзиђивање постојећих 
објеката од стране суинвеститора заинтересованих за надзиђивање. 
Заштита склоништа надзиђивањем утицаће на смањење трошкова 
текућег и инвестиционог одржавања постојећих слободностојећих 
склоништа (елиминисаће се прокишњавање равних кровова 
склоништа), с друге стране, обезбедиће се увећање државне 
имовине и додатна средства за одржавање склоништа издавањем 
изграђеног пословног простора у закуп. 

МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ 
ПЕРФОРМАНСИ 

1. На подручју града Београда спровести планове детаљне 
регулације (ПДР) за локације које су назначене као повољне кроз 
урбанистичку анализу.  
2. За локације у Београду где су добијени урбанистички услови, 
решити имовинско-правна питања, израдити урбанистичке пројекте 
и студије оправданости ради спровођења поступка тендера у циљу 
добијања најповољније понуде суинвеститора. 
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Ц И Љ А.5 
ПРОШИРИВАЊЕ АКТИВНОСТИ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ СКЛОНИШТА НА ЕКСТЕРНЕ КОРИСНИКЕ 
 

С Т Р А Т Е Г И Ј Е 

Створити законске предуслове у смислу обавезности вршења 
техничке контроле свих склоништа на територији РС чиме би се 
створила могућност да Предузеће стекне додатни приход и могућност 
обављања регистроване делатности.  

МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ 
ПЕРФОРМАНСИ 

Према Правилнику о техничким нормативима за склоништа обавезно 
је вршење техничке контроле у склоништима. У 2017. години 
Предузеће је добило акредитацију за вршење техничке контроле 
склоништа, чиме су се реално стекли предуслови да  посебно 
формирана  служба за техничку контролу, која поред склоништа у 
надлежности Предузећа, може да реализује техничку контролу и у 
осталих 4.500 склоништа на територији РС која су у власништву или 
су поверена другим организаијама и предузећима на коришћење. 
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Б – ПОВЕЋАЊЕ ПРОФИТАБИЛНОСТИ 
 

1. Повећати број објеката које је могуће издати у закуп; 
2. Повећати комерцијалне активности техничке контроле Предузећа; 
3. Анализа и предузимање мера у циљу оптимизације прихода Предузећа по основу 

мирнодопског коришћења објеката. 
  

Ц И Љ Б.1 ПОВЕЋАТИ БРОЈ ОБЈЕКАТА КОЈЕ ЈЕ МОГУЋЕ ИЗДАТИ У 
ЗАКУП 

СТРАТЕГИЈЕ Координацијом свих сектора унутар Предузећа предузети мере на 
повећању броја издатих склоништа. 

МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ 
ПЕРФОРМАНСИ 

Радити на побољшању квалитета постојећих склоништа и 
унапређењу услова за мирнодопско коришћење. 
Обезбедити више начина доступности информација о понуди 
објеката који се издају (омогућена је доступност информација преко 
WЕB сајта) и директан маркетинг према потенцијалним закупцима. 
Унапредити дизајн и функционалност WЕB сајта. 
Унапредити наступ предузећа у јавности кроз модернизацију 
маркетиншких активности. 

 
 

 

Ц И Љ Б.2 ПОВЕЋАТИ КОМЕРЦИЈАЛНЕ АКТИВНОСТИ ТЕХНИЧКЕ 
КОНТРОЛЕ ПРЕДУЗЕЋА 

СТРАТЕГИЈЕ Повећати комерцијалне активности техничке контроле предузећа 
кроз повећање обима вршења екстерних контрола склоништа 

МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ 
ПЕРФОРМАНСИ 

Интензивирати активности ка тржишту и комерцијализацији 
наведене делатности. Створити законске предуслове у смислу 
обавезности вршења техничке контроле свих склоништа на 
територији РС чиме би се створила могућност да Предузеће стекне 
додатни приход и могућност обављања регистроване делатности. 

 

Ц И Љ Б.3 
АНАЛИЗА И ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА У ЦИЉУ 
ОПТИМИЗАЦИЈЕ ПРИХОДА И ПРИЛИВА СРЕДСТАВА НА 
ОСНОВУ МИРНОДОПСКОГ КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА 

СТРАТЕГИЈЕ Континуирано  анализарање цена закупа склоништа, повећање 
наплате потраживања од закупаца 

МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ 
ПЕРФОРМАНСИ 

Анализирати калкулацију цене закупа склоништа и упоредити са 
тржишним ценама истих или сличних објеката. Формирати 
калкулацију цене која покрива трошкове датог објекта и део других 
трошкова у Предузећу. Анализирати коефицијент економичности у 
датим условима.  
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В – РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА 
 

1.  Програм пословања реализовати уз максималну рационализацију трошкова 
пословања у свим сегментима рада 

2.  Побољшати кадровске потенцијал и организационе перформансе предузећа 
 

Ц И Љ В.1 РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ПОСЛОВАЊА 

СТРАТЕГИЈЕ Повећати унутрашњу ефикасност 
МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ 
ПЕРФОРМАНСИ 

У циљу рационализације пословања, све трошкове, поред планирања у 
складу са Уредбом Владе, додатно рационализовати. 

  

Ц И Љ В.2 ПОБОЉШАТИ КАДРОВСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ И 
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ПРЕДУЗЕЋА 

СТРАТЕГИЈЕ Побољшање професионалности и квалитета који ће омогућити 
позиционирање уз значајне пословне субјекте 

МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ 
ПЕРФОРМАНСИ 

Успостављање економичне организационе структуре у областима 
деловања организационих облика у Предузећу, која ће се заснивати 
на: 
1)укидање или обједињавање појединих послова који нису обухваћени 
неопходним функцијама организационих облика који обављају 
послове из делокруга органа;  
2)смањивање величине и промену структуре организационих јединица 
у циљу успостављања ефикасније управљачке структуре и смањења 
трошкова;  
3) планирање увођења информационо–комуникационих технологија у 
одређене административне послове;  
4) обавезно успостављање односа између стручног и административно 
– техничког и помоћног особља;  
5)обједињавање заједничких административно - техничких и 
логистичких послова за више организационих облика (заједничко 
техничко одржавање, централизација јавних набавки, заједнички 
финансијски и административни послови и др.); 
6) укидање организационих облика којима се не остварују функције 
Предузећа;  
7)спајање организационих облика, односно припајање једног 
организационог облика другом, у циљу избегавања преклапања 
функција а у циљу смањења трошкова;  
8) занављање кадрова вршити млађим стручним кадровима 
9) Израдити систем управљања кадровима кроз планове стручног 
усавршавања  и планова прилива и одлива кадрова 
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Г – МОТИВАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Ц И Љ Г.1 ПОВЕЋАЊЕ РАДНЕ МОТИВАЦИЈЕ  

СТРАТЕГИЈЕ Уз поштовање свих законских и интерних прописа повећати 
мотивацију и радни допринос свих запослених.  

МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ 
ПЕРФОРМАНСИ 

Поред постављања јасних циљева рада за свако радно место, настојати 
да се повећа мотивација и радни допринос запослених реализацији 
послова и задатака узимајући у обзир, поред стручности, и 
заинтересованост запослених за рад у појединим областима. За 
повећање мотивације користитиће се и стимулација у виду радног 
учинка сагласно интерним актима Предузећа.  

 
Д – КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ 

 

Ц И Љ Д.1 УВОЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА 

С Т Р А Т Е Г И Ј Е 

Повећање ефикасности, ефективности и транспарентности пословања 
Предузећа. У оквиру Стратешког циља реформе привреде, Владе РС 
и Министарства економије је увођење корпоративног управљања у 
јавна предузећа. Предузеће треба да предузме мере у оквиру својих 
надлежности, које се пре свега односе на обуку и едукацију 
директора из области корпоративног управљања, менаџмента и 
финансија, и усвајање одговарајућих аката. 

МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ 
ПЕРФОРМАНСИ 

1) иновирање етичког кодекса, кодекса корпоративног управљања, 
писаних аката којима се регулише сукоб интереса; 
2) Формулисање и усвајање Програма за унапређење корпоративног 
управљања 
3) Усмеравање укупне структуре предузећа и њен развој на 
одговарајуће и адекватне структуре, од стране менаџмента; 
4) Предузимати мере финансијске дисциплине (дефинисање 
комерцијалних и општих циљева у складу са обављањем делатности 
од општег интереса, транспарентност трошкова и извора 
финансирања) 
5) Транспарентност и јавност пословања 
6) Успостављање свеобухватног система интерних контрола, 
управљање ризицима, интерне и екстерне ревизије. 
7) Увођење система менаџмента квалитетом –ИСО 9001 
8) Уређење пословних процеса кроз мапирање процеса, процену 
ризика и израду Стратегије управљања ризицима 
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3.2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019 

3.2.1.Физички обим активности 

 

 Предузеће управља са објектима укупне површине 291.686 м2 . Од укупне 
површине 285.023 м2  односн,  97% је склонишни простор. Предузеће је једино у Србији  
коме су поверена склоништа ради  одржавања у сталној функционалнј прправности. За 
одржавање склоништа неопходни су стални извори средстава. До 2012. гдине су то била 
средства од накнаде за изградњу и одржавање склоништа. Усвајањем Закона о измени 
Закона о ванредним ситуацијама („Сл.Гласник РС“, бр. 93/2012 од 15.09.2012. године) 
укинута је обавеза изградње склоништа, па самим тим  и обавеза уплате накнаде за 
изградњу и одржавање склоништа, тако да је значајан извор финансирања основне 
делатности Предузећа укинут. 

 Од септебра 2012 године,  средства за одржавање јавних склоништа обезбеђују из 
закупнине за мирнодопско коришћење јавних и блоковских склоништа, што је недовљно, 
тако да се  отвара питање проналажења других извора финансирања у циљу стабилног 
обављања основне делатности и функционисања Предузећа. Једна од могућности је 
екстерно вршење техничке контроле склоништа од стране Службе техничке контроле, и 
екстерног одржавања склоништа од стране Службе одржавња.  

а) Одржавање и техничка контрола  склоништа  

Приликом одређивања приоритета за одржавање склоништа у 2019. години у обзир 
су узети следећи проблеми са којима се Предузеће сусреће: 

 
 ЈП за склоништа има у поседу 63 склоништа код којих постоји трајна грешка 

приликом извођења и пројектовања (изграђена су у нивоу подземних вода и сл., 
нерегулисана оборинска канализација око зграда), од чега ће зависити ниво њиховог 
опремања. Ова склоништа фактички немају пројектована основна отпорна својства и 
иста се уобичајеним мерама у грађевинарству не могу тренутно привести намени или 
привођење намени превазилази ингеренције ЈП за склоништа (израда дренажних 
система око зграда и сл.). Обзиром да је у протеклих 8 година извршена санација на 
преко 280 објеката, ово су преостали случајеви у којима решавање проблема 
превазилази могућности и ингеренције Предузећа. На основу увиђаја на лицу места, 
и сачињених извештаја, у највећем броју случајева се ради о хаваријским 
плављењима, насталим као последица кварова на инсталацијама у згради (техничке 
етаже изнад склоништа), које не припадају склоништу, али се воде уливају у 
склониште као најнижу висинску тачку у згради. Од коначног статуса ових 
склоништа зависиће и ниво њиховог опремања.  

 У склоништима чија је мирноподопска намена „оставе станара“ а таквих је 369, нема 
просторија за додатно безбедно чување опреме. Кључеви склоништа се налазе код 
свих станара зграде, тако да Предузеће није у могућности да свакодневно прати 
дешавања у објектима и заштити од уништавања инсталације и уређаје од стране 
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несавесних грађана и корисника секундарних сировина, и одржава их у исправном 
стању. имовинско - правни статус оваквих склоништа није регулисан, стога 
Републички геодетски завод не врши укњижбу двонаменских склоништа чија је 
мирнодопска намена „оставе станара“. За око 370 склоништа, која се у мирнодопским 
условима користе као оставе станара потребно је донети законско решење о 
регулисању међусобних права и обавеза између Предузећа и Скупштине станара, 
обзиром да ни законом ни подзаконским актом ова права нису регулисана, а у циљу 
одржавања и адекватног чувања опреме, алата и инвентара у склоништима. Због 
наведеног овим склоништима није дат приоритет за улагање у 2017. години. 

 У склоништима која се мирнодопски користе изузимање простора од закупа за 
смештај додатне опреме и уређаја због финансијских разлога није тренутно 
оправдано. 

 
 

У току 2018. године прикупљене су информације о стању склоништа 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. Анализом информација и имајући у виду расположива финансијска средства 
утврђени су приоритети за послове одржавања склоништа у 2019. години који су приказани 
у следећој табели. На основу праћења одржавања склоништа из претходних година и увида 
у постојеће стање и проблематику сваког појединачног склоништа планиране су  следеће 
активности у 2019.години како следи: 
 

Табела. 10.  Планиране активности за 2019.годину 
 

Ред.бр. АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА Крагујевац Нови Сад Ниш Београд Укупно 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
     

1 

Текуће одржавање склоништа и 
то: чишћење, изношење отпадака, 
пуштање у рад ФВУ-а, регулација 
протока, подмазивање клизних 
елемената, гумених дихтунга, 
вентила, лежишта електромотора, 
поправка осигурача,замена 
сијалица, покретање ручног 
агрегата, пробни погон дизел 
агрегата и др. 

104 80 109 500 793 

2 
Замена или поправка средстава за 
затварање отвора за кретање 34 8 8 15 65 

3 Црпљење воде или појава влаге 24 0 19 50 93 

4 

Сређивање склоништа - радови 
пре увођења закупца, као и 
сређивање по напуштању 
склоништа  

14 0 0 80 94 
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Ред.бр. АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА 
Крагујевац Нови Сад Ниш Београд Укупно 

5 

Чишћење од корозије, заштита 
минизирањем и бојењем 
средстава за затварање отвора за 
кретање, опреме и уређаја 

20 6 22 30 78 

6 
Изношење станарских ствари из 
узурпираних склоништа  0 0 0 0 0 

7 Кречење склоништа 6 3 0 5 14 

8 Замена платна на лежајевима 20 0 6 28 54 

9 

Остале интервенције (разне мање 
поправке уређаја и опреме, 
замена гумених дихтунга и др.) 

0 0 0 100 100 

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ           

10 
Поправка и оспособљавање 
неисправаних цевовода 6 0 0 2 8 

11 
Поправка и оспособљавање 
неисправаних ФВУ  0 4 5 2 11 

12 
Уградња манометара, 
хигрометара, термометара (МТХ) 16 0 0 10 26 

13 Уградња индикатора CO 18 0 0 0 18 

14 
Отклањање недостатака на ППФ и 
решетци ППФ-а 0 0 0 88 88 

15 
Уградња или замена вентила у 
склоништима 0 0 5 1 6 

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ           

16 

Поправка неисправне основне 
инсталације (комплетирање 
каблова, табли са осигурачима, 
прекидача, утичница...) 

1 4 18 50 73 

17 
Поправљање неисправне помоћне 
расвете 1 2 18 20 41 

18 Поправка РГ 2 0 1 5 8 

19 

Решавање проблема у 
склоништима у којима нема напон 
(прикључење на електро мрежу) 

0 0 0 0 0 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ           

20 

Контрола склоништа, сервис ПП 
апарата и хидрантских система, 
очитавање и контрола ел. бројила 
и водомера, хитне интервенције, 
одржавање возног парка, заштита 
склоништа од обијања, 
обезбеђивање кључева и сл.  

104 0 105 200 409 
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б) Развојни пројекти- улагања у припрему за надзиђивање  склоништа избором 
суинвеститора 

 
 

Јавно предузеће за склоништа, у склопу реализације  стратешких циљева  који 
омогућавају опстанак предузећа на дужи  временски период,  предвиђа, у наредних пет 
година, надоградњу једанаест слободностојећих склоништа, која су у складу са 
урбанистичко-планском документацијом предвиђена за надзиђивање  то: 

 
1. Нови Београд, ул.Народних Хероја бр.43  
2. Нови Београд  ул.Отона Жупанчића бр. 42 
3. Нови Београд, ул. Отона Жупанчића  49, 
4. Нови Београд,  Гандијева 53а  
5. Нови Београд  Гандијева 124  
6. Нови Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 81а,   
7. Нови Београд, Алексиначких рудара 1, 
8. Нови Београд,  Булевар Милутина Миланковића бр. 74,  
9. Новом Сад  ул. Милоша Црњанског  бр. 1 (С1 и С2),  
10. Нови Сад,  ул.Бранимира Ћосића бр. 48, (С1 и С2),  
11. Гандијева бр.192а, 

У 2019.години ЈП за склоништа планира да заједно са Дирекцијом за имовину РС, 
спроведе поступак избора суинвеститора надзиђивања склоништа у Новом Београду, која су 
у складу са урбанистичко-планском документацијом предвиђена за надзиђивање. Ради се о 
слободностојећим склоништима са затрпаним равним крововима  где ће се надзиђивањем 
трајно решити проблем прокишњавања, а власник предметних објеката Република Србија - 
корисник ЈП за склоништа ће уступањем 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.  
 
ЈП за склоништа током 2016, 2017.и 2018.године реализовало је израду Урбанистичких 
пројекта препарцелације и Урбанистичких пројеката који су потврђени од стране 
Секретеријата за урбанизам и грађевинске послове као и Студије економске оправданости и 
исплативости надзиђивања склоништа, на основу претходно добијених Информација о 
локацији за кат.парцале за три локације у Новом Београду и то: 
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1. Склониште на Новом  Београду у ул. Народних хероја 43 
 

. 
 

Јавно склониште у блоку 33, ул. Народних Хероја бр. 43,постојеће на кат.парц.бр.6770 
по спратности приземни објекат, постојеће БРГП око 2100м2, могуће је надзидати објекат 
спратности  П+2 чиме се добија нови простор БРГП од 6060,81м2. Склониште је било 
лоцирано на катасртарској парцели бр.1193, којој се у циљу формирања грађевинске 
парцеле додаје део катастарске парцеле бр.1173/1, па укупна површина новоформиране 
парцеле  КП 6770 износи 3.512,0м2. Део катастарске парцеле површине 1.332 м2 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 трошкови у валоризованим износима 
падају на терет суинвеститора, као и сви остали трошкови на реализацији изградње.   

Локацијски услови  на основу израђеног идејног решења потврђеног Урбанистичког 
пројекта за локацију у ул. Народних хероја 43 издати су у мају 2018.године и у 2019.години 
планира се избор суинвенститора. 

 
2. Склоништа на Новом  Београду у ул. Отона Жупанчића 42 и 49 

 
За две локације у Новом Беогарду у току је спровођење Пројекта препарцелације 

односно предат је захтев за формирање парцеле РГЗ, а потврђеним Урбанистичким 
пројектом и идејним решењем предвиђено је следеће: 

- 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 м2, спратност П, 
могуће је надзидати објекат спратности  П+2 чиме се добија нови простор БРГП од 
1664,00 м2. 

- 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 м2, спратност 
П,могуће је надзидати објекат спратности  П+2 чиме се добија нови простор БРГП 
око 1815,00 м2. 

За наведене објекте  је прибављени су  Пројекти препарцелације, Урбанистички 
пројекти који су  потврђени од Секретаријата за урбанизам, идејна решења и студија 
оправданости и исплативости.  
 

За наведене локације у Отона Жупанчића у 2019. се планира израда идејног решења за 
електронско подношење и прибављање локацијских услова и избор суинвеститора. 
 

3. Склониште на Новом  Београду у ул. Гандијева 53 
 

Јавно склониште у Новом Београду, ул. Гандијева 53а, постојеће на кат.парц. бр.6756, по 
спратности приземни објекат, постојеће БРГП око 450м2, где је на основу Информације о 
локацији бр.350.1-3645/2015 од 26.07.2016.год. могуће надзидати објекат спратности  
П+1+Пс односно П+2.  Процењује се потреба прибављања грађевинског земљишта од РДИ 
за паркинг места у површини од цца 305 м2 предложена Пројектом препарцелације.  



     
 

 

Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2019.годину                      Страна  54 
 

Урбанистички пројекат је урађен у јуну 2018.године. Добијена сагласност Републичке 
дирекције за имовину на приступ предметној локацији Идејним решењем је предвиђена 
надоградња БРГП 1033,55 м2.  
За наведени објекат није одобрена израда пројеката препарцелације од стране Секретаријата 
за урбанизам јер није предвиђен у планском документу на основу којег се спроводи 
предметна локација (ПГР-у подручја Београда) па ће ради обезбеђења паркинг места за 
планирану надградњу бити урађена Анализа петоминутне пешачке изохорне у пречнику до 
400м од предметног склоништа.  У току је поступак усвајања охраде УП у секретаријату за 
урбанизам Града Београда. 

 
У 2019. години, по добијању горе наведене потврде на урбанистички пројекат од стране 
Секретаријата, планира се израда идејног решења за електронско подношење и прибављање 
локацијских услова,  израда студије оправданости и добијања сагласности од Републичке 
дирекције за имовину за прибављање непокретности путем избора  суинвеститора. 
 

4. Склониште у Новом Саду у ул. Бранимира Ћосиа бр. 48 
 

За једну локацију у Новом Саду израђен је и потврђен Пројекат препарцелације а у току 
је прибављање локацијских услова на основу Идејног решења и то: 

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 475м2, где је 
могуће надзидати објекат спратности  П+1 чиме се у складу са израђеним идејним решењем 
добија нови простор БРГП  649,32 м2. У складу са потврђеним Пројектом препарцелације 
потребно је од Градске управе Нови Сад прибавати грађевинско земљиште површине 42 
м2.Добијени Локацијски услови од стране Градске управе за урбанизам и грађевинске 
послове града Новог Сада.  
Покренут је поступак исправке грешке површине у Изводу листа непокретности. 
У 2019.години планира израда студије оправданости и добијања сагласности од Републичке 
дирекције за имовину за прибављање непокретности путем избора  суинвеститора. 

. 
 
 
Израда плана детаљне регулације мреже јавних склоништа 
 

У 2016.години је израђена  Урбанистичка  анализа 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 од којих је за 21склониште 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 детаљне регулације мреже јавних 
склоништа. У току је спровођење поступка прибављања Одлука о изради планова детаљне 
регулације за општине Земун, Нови Београд, Чукарица и Палилула где се у обухвату 
планова налазе склоништа за која је урбанистичком анализом утврђена могућност 
надзиђивања.  
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 Циљ израде Плана детаљне 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 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.  
 

У оквиру активности изради плана детаљне регулације склоништа у 2019.години 
планира се завршетак израде геомеханичких елабората и  катастарско-топографских 
подлога, а након тога ће током 2019. бити извршена израда ПДР-а за локације 

- Блок између улица Беле Бартока, Јулије Делере и Ратних војних инвалида, Градска 
општина Палилула (склоништа у Улици Беле Бартока бр. 2 и 32, Улици Јулије Делере 
бр. 12 и Улици Ратних војних инвалида бр. 1) – обухват 14,3 ха. 

- Блок између улица Хоповска, Дунавске дивизије, Ковиловска и Ранка Миљића, 
Градска општина Палилула (склониште у улици Северина Бијелића бр. 63)– обухват 
4,77 ха. 

- Блок између улица Ратка Митровића, Јабланичка и Шавничка, Градска општина 
Чукарица (склониште у улици Јабланичка бр. 47а)– обухват 0,4ха 

- Блок између улица Јурија Гагарина, Др. Ивана Рибара, Савског насипа и интерне 
саобраћајнице, Градска општина Нови Београд (склониште у улици Др. Ивана Рибара 
бр. 162)– обухват 8,5 ха 

- Блок између улица Мајора Зорана Радосављевића, Краља Милана Зетског и Стевана 
Дубајчића, Градска општина Земун (склоништа у улицама Св. Серафима Саровског 
бр. 1 и 15, Бојчинска бр. 1 и Пећиначка бр. 21)– обухват 34,17 ха. 

-  
За следеће локације је поновљен поступак добијања Одлука Скупштине Града за израду 
Планова детаљне регулације. 
- Блок између улица Алексиначких рудара, интерне саобраћајнице и Булевара Николе 

Тесле, Градска општина Нови Београд (склониште у улици Алексиначких рудара бр. 
1)– обухват 4,09ха 

- у блоку између Улице антифашистичке борбе, Булевара Милутина Миланковића, 
Улице шпанских бораца и Булевара Арсенија Чарнојевића (Блок 24), Градска 
општина Нови Београд (склоништа у Булевару Арсенија Чарнојевића бр. 81, 
Булевару Милутина Миланковића бр. 71 и улици Шпанских бораца бр. 71)– 
обухватити 12,5 ха 

 
 
 

Током 2019. године планира се прибављање потребне урбанистичко-техничке 
документације односно израда анализе могућности надзиђивања склоништа и то: ул. 
Носилаца Карађорђеве звезде бб у Нишу, ул.Чарнојевића бр.10 у Нишу, Милоша 
Црњанског у Новом Саду, Булевар уметности 27 у Новом Београду, Падинска скела 110 
итд, као и за све остале погодне локације у општинама широм Србије 
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ц) Развојни пројекти-пројекат за привремено склањање  становништва у ратном и 
ванредном стању 
 
У складу са проценом војних и невојних изазова, ризика и претњи по безбедност земље, у 
сарадњи са Министарством одбране и Министарством унутрашњих послова , Предузеће у 
2019.години планира  израду  Предлога пројекта – техничке документације,  за привремено 
склањање становништва у  ратном и ванредном стању, због недовољних расположивих 
капацитета  постојећих склонишних простора.  Пројектна документација за привремена 
склоништа за склањање становништва била би у функцији израде истих у непосредној 
ратној или ванредној ситуацији  

На основу  спроведених активности у 2018. години и става да ЈП за склоништа буде 
носилац израде пројектне докумнетације, у 2019.години планирају се следеће активности: 

- Израда предлоа пројекта за привремено склањање становништва у ратном и 
ванредном стању у форми упутства  

- Да се изради упутство за изградњу рововских склоништа допунске заштите са 
армирано-бетонском конструкцијом  за 50 особа, с обзиром на то да је рационалније 
у смислу уштеде у материјалу у односу на број особа које може да прими,  

- Да се у Упутству приложи спецификација потребног материјала и укупно потребно 
време за изградњу рововског склоништа допунске заштите у циљу доброг планирања 
и организације радова.  

.  
 
 

ц) Издавање у закуп двонаменских склоништа и пословног простора у мирнодопским условима 
 

Према  процени, у 2019 години, у понуди за издавање могу бити  издата још 145 
склоништа (цела или делови), укупне површине за издавање  29,550 м2, и 13 гаражних 
места, у 5 склоништа у Београду и Новом Саду, укупне површине 261 м2.  Склоништа која 
се планирају за издавање су технички исправна, тј. нису плављена, односно која нису под 
ризиком од плављења, за која су пријављени потрошачи воде и електричне енергије и која 
немају неко друго оптерећење које би могло представљати проблем за неометано 
мирнодопско коришћење. 
 

Склоништа која се планирају за издавање у 2019 години   су  само у одређеној мери 
погодна за мирнодопско коришћење, с обзиром да углавном немају санитарне чворове, да 
су са лошим прилазима, да су им неодговарајуће висине  просторија (око 2,3 м). Због тих 
разлога већи број ових склоништа до сада нисмо успели да издамо,  иако се увек јавно 
оглашавају.  
 

Пре  јавног оглашавања за сваку непокретност, која није раније оглашавана, 
прибавља се сагласност Надзорног одбора, и начелна сагласност Републичке Дирекције за 
имовину Републике Србије. 
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Осим наведеног, у понуди за издавање у 2019. години биће и она склоништа која 
буду преузета од закупаца, након раскида уговора као и склоништа која  буду враћена  из 
поседа утужених закупаца.У поседу закупаца утужених за наплату дуга и/или исељење из 
објеката налази 4 склоништа, укупне површине за издавање 1,109,77 м2. Ово су површине 
узурпиране од стране закупаца са којима су раскинути уговори и који су утужени. Уколико 
се, у току 2019. године, ови простори преузму од утужених закупаца, биће технички 
припремљени и укључени у поступак издавања у закуп. 
 

Имајући у виду квалитет преосталих склоништа за издавање у закуп, као и чињеницу 
да је планска  2019. такође година отежаног пословања, планира се додатно издавање само 
дела ових склоништа, површине до 5,500 м2, тако да се планира да ће у 2019. години бити 
издато око 64,000 м2 склонишног простора, односно око 299 склоништа. Планирана 
површина за издавање је  за десет  проценат повећана у односу на процену издате површине 
у 2018.години 
 
 
 
План издавања у закуп пословних простора и локала у 2018. години 
 

У 2019. години планира се издатост пословних простора површине 3,366 м2, а локала 
535 м2.  Издатност пословног простора у односу на пословни простор који испуњава услове 
за мирнодопско коришћење  је 100% док је планирано издавање локала  97% од површине 
која се може издавати. 
 

У табеларном прегледу  дата је планирана површина објеката за издавање  у односу 
на укупну површину погодну за издавање, план за 2019.години, као и у односу на процену 
реализације за 2018.године 
 
Табела 10  :Планирана површина за издавање у 2019.години  у односу на процену реализације 
2018.године и укупну површ. погодну за издавање (м2) 
 

Врста објекта 

Површина у м2 

индекс 
6/5 

индек
с 6/4 

индекс 
6/3 Укупно  

Испуњава 
услове за 

МКО 
План 
2018. 

Процена 
реализа-
ције 2018 

План 
2019. 

1 2 3 4 5 6 7 7 7 
Укупно 291,686 105,635 62,257 62,058 67,901 109% 109% 64% 
склоништа 285,023 101,717 58,500 58,211 64,000 110% 109% 63% 
пословни 
простор* 5,934 3,366 3,254 3,339 3,366 101% 103% 100% 
локали 729 552 503 508 535 105% 106% 97% 

 

*Део пословног простора  користи Предузеће за своје потребе тако да није у понуди за 
издавање. 
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в) Планиране активности техничке контороле-контролног тела 
 

Акредитовањем за процесе контролисања заштитних објеката склоништа и израдом 
новог правилника о техничким нормативима стварају се услови за повећање комерцијалне 
активности службе техничке контроле у оквиру Јавног предузећа за склоништа. Планира се 
интензивирање активности на тржишту у пропагандном смислу како би се повећао 
потенцијал за екстерно обављање делатности контролисања. Поред склоништа којима 
управља Јавно предузеће за склоништа,  процењује се да се техничка контрола може 
обављати у још 4500 заштитних објеката што би представљало значајан додатни извор 
прихода за Јавно предузеће за склоништа. 
Тренутно Контролно тело на тржишту нуди услуге обављања: 

- Техничке контроле склоништа у складу са Правилником о техничким нормативима 
за склоништа (Сл лист СФРЈ 55/83) 

- Контрола и верификација система за проветравање у складу са  Правилником о 
техничким нормативима за склоништа (Сл лист СФРЈ 55/83) 

 Уколико нови правилник не буде налагао одређене поступке контролисања који су 
тренутно у употреби а ти поступци могу бити комерцијализовани служба техничке 
контроле ће задржати њихову примену. У исто време планира се комерцијализација 
парцијалног обављања активности које представљају целине у оквиру процеса 
контролисања дефинисаног обимом акредитације. 

Детаљан обим акредитације предвиђа контролисање током употребе и то: 
Животна средина 

- Буке у просторијама за боравак у склоништима, 
Грађевински производи и конструкције 

- Конструкцију склоништа 
Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника 

- Електричне инсталације у  склоништима 
Заштитна средства и опрема 

- Средства за затварање отвора за кретање у склоништима 
- Опрема за боравак у склоништима 

Остало 
- Инсталације за проветравање у склоништима 
- Склониште – Техничка контрола (технички надзор) склоништа у употреби 

 
  У 2019. години планирано је да Контролно  тело изврши контролисања у 

објектима склоништа на територији Републике Србије, на основу захтева упућеног од 
стране Техничког сектора ЈПС у складу са динамиком служби одржавања и планом 
инспекцијског надзора Сектора за ванредне ситуације. Планира се контрола 150 склоништа  
на територији  општине Београд ,  150 заштитних објеката на територији целе Републике 
Србије као и комеријалне  објекте по захтеву клијената. 
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Сходно започетим активностима у 2016. години које се односе на анализу 
Правилника о техничким нормативима за склоништа у вези са припремом Акционог Плана 
Владе  Републике Србије за нехармонизовано подручје у сарадњи са Министарством 
унутрашњих послова и Министарством привреде планира се активно учешће у 
усаглашавању техничких норматива који се односе на заштитне објекте склоништа у циљу 
елиминисања конфликта са члановима 34-36 Уговора о функционисања ЕУ. 
 

3.3.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. 
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 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 
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 АСW 
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. 
 
 
 
 
 



     
 

 

Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2019.годину                      Страна  61 
 

3.4.ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА  У 2019.ГОДИНИ 

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања 
у 000 дин 

Пословни приходи 
2016. година 

(текућа -3 
године) 

2017. година 
(текућа -2 
године) 

2018. година 
(текућа -1 година) 

2019. година 
(текућа година) 

План 167,215 181,509 181,500 203,000 
Реализација 156,177 170,674 169,431 - 
Реализација/План (%) 93% 94% 93% - 
     
    

у 000 дин 

Пословни расходи 
2016. година 

(текућа -3 
године) 

2017. година 
(текућа -2 
године) 

2018. година 
(текућа -1 година) 

2019. година 
(текућа година) 

План 350,886 345,316 323,954 327.406 
Реализација 329,696 311,822 295,592 - 
Реализација/План (%) 94% 90% 91% - 
     у 000 дин 

Укупни приходи 
2016. година 

(текућа -3 
године) 

2017. година 
(текућа -2 
године) 

2018. година 
(текућа -1 година) 

2019. година 
(текућа година) 

План 218,136 208,059 200,752 218,360 
Реализација 514,861 188,859 183,768 - 
Реализација/План (%) 236% 91% 92% - 
     у 000 дин 

Укупни расходи 
2016. година 

(текућа -3 
године) 

2017. година 
(текућа -2 
године) 

2018. година 
(текућа -1 година) 

2019. година 
(текућа година) 

План 360,471 354,252 327,554 328.631 
Реализација 634,010 318,634 296,811 - 
Реализација/План (%) 176% 90% 91% - 
     
    

у 000 дин 

Пословни резултат 
2016. година 

(текућа -3 
године) 

2017. година 
(текућа -2 
године) 

2018. година 
(текућа -1 година) 

2019. година 
(текућа година) 

План -142,335 -146,193 -126,802 -110,271 
Реализација -119,149 -131,180 -113,043 - 
Реализација/План (%) 84% 90% 89% - 
     
    

у 000 дин 

Нето резултат 
2016. година 

(текућа -3 
године) 

2017. година 
(текућа -2 
године) 

2018. година 
(текућа -1 година) 

2019. година 
(текућа година) 

План -142,335 -146,193 -126,802 --110,521 
Реализација -124,389 -117,925 -113,743 - 
Реализација/План (%) 87% 81% 90% - 
          

Број запослених на дан 
31.12. 

2016. година 
(текућа -3 
године) 

2017. година 
(текућа -2 
године) 

2018. година 
(текућа -1 година) 

2019. година 
(текућа година) 

План 137 129 121 129 
Реализација 129 118 119 - 
Реализација - план -8 -11 -2 - 
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у динарима 

Просечна нето зарада 
2016. година 

(текућа -3 
године) 

2017. година 
(текућа -2 
године) 

2018. година 
(текућа -1 година) 

2019_. година 
(текућа година) 

План 54,227 54,697 56.473 59.706 
Реализација 53,257 54,339 55.210 - 
Реализација/План (%) 98% 99% 98% - 
      

Рацио анализа 
          

Рацио анализа 

2016. 
година 

Реализација 
(текућа -3 
године) 

2017. година 
Реализација 
(текућа -2 
године) 

2018. година 
Реализација 

(текућа -1 година) 

2019. година 
План                 

(текућа година) 

EBITDA -42,041 -49,159 -32,168 -26,754 
Ликвидност 11.39 10.99 13.28 10.14 
Дуг / капитал 0.06 0.06 0.06 0.06 
Профитна            бруто маргина -0.76 -0.77 -0.67 -0.54 
Економичност  0.47 0.55 0.57 0.62 

Продуктивност 
0.32 

(0,919**) 0.87 0.87 0.82 

 
*Планиране просечне нето зараде су повећане 5,72% у односу на план 2018 године 
услед: 
- повећања минулог рада за једну годину 
-  корекције зарада  услед измене Закона о привременом уређивању основица за 
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника 
јавних средстава, којим је умањење  основица за обрачун и исплату плата смањен са 
10 на 5%.. 

- планирање пријема  шеснаест  нова радника и  то  једанаест да високом, један са 
вишом и четири са средњом стручном спремом  за потребе вршења техничке 
контроле склоништа и проширење обима текућег одржавања склоништа и на 
екстерне кориснике у фукнцији  вршења техничке контроле. Планирани пријем је на 
сложенијим и одговорнијим радним местима, што подразумева и адекватну зараду. 

- Одласком  радника са нижим коефицијентима који су умањивали просечну зараду. 
- Укалкулисавање зарада новопримљених радника у  трећем и четвртом кварталу за 

целу годину, чија је зарада била изнад планиране, обзиром да је планиран пријем са 
високостручном  и средњом спремом, а примљено је 3 радника са високом и  један са 
средњом стручном спремом 
Планирани индикатори у 2019 години задржавају трендове предходних година, што 

је последица недовољних прихода из постојећих извора, па самим тим  предузеће наставља 
да исказује  губитак у свом пословању. 

3.5.Активности у циљу унапређења  корпоративног управљања  

У циљу унапређења корпоративног управљања, ЈП за склоништа ће наставити за започетим 
активностима: 

- Формулисање и усвајање писаних аката којима се регулише сукоб интереса; 
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- 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) 

- Транспарентност и јавност пословања 
- Успостављање свеобухватног система интерних контрола, управљање ризицима, 

интерне и екстерне ревизије. 

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по намени за 2019. 
годину 

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године 

   у 000 дин 

П О З И Ц И Ј А АОП 

Реализа-
ција  

(процена)              
31.12.2018. 

План 
31.03.2019 

План 
30.06.2019. 

План 
30.09.2019. 

План 
31.12.2019 

Индекс  
План 

2019/процен
а 

реализације 
2018 

АКТИВА               
А. УПИСАНИ А 
НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001             

Б.СТАЛНА ИМОВИНА  0002 10,819,995 10,809,897 10,798,428 10,798,029 10,771,845 100 
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА 
ИМОВИНА  0003 12,818 12,659 14,000 13,540 13,382 104 

2. Концесије, патенти, лиценце, 
робне и услужне марке, софтвер 
и остала права 

0005 12,818 12,659 14,000 13,540 13,382 104 

II. НЕКРЕТНИНЕ, 
ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА  0010 10,745,196 10,735,257 10,722,447 10,722,508 10,701,482 100 

2. Грађевински објекти 0012             
3. Постројења и опрема 0013 7,089,421 7,076,482 7,063,543 7,050,604 7,037,666 99 
4. Инвестиционе некретнине 0014 221,803 213,803 226,932 229,932 224,844 101 
5. Остале некретнине, постројења 
и опрема 0015 3,425,869 3,425,869 3,425,869 3,425,869 3,425,869 100 

6. Некретнине, постројења и 
опрема у припреми 0016 442 442 442 442 442 100 

IV. ДУГОРОЧНИ 
ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ  

0024 7,661 18,661 5,661 15,661 12,661 165 

9. Остали дугорочни 
финансијски пласмани 0033 61,981 61,981 61,981 61,981 56,981 92 

Г. ОБРТНА ИМОВИНА  0043 61,981 61,981 61,981 61,981 56,981 92 
I. ЗАЛИХЕ 0044 379,221 363,906 343,103 325,068 331,274 87 
1. Материјал, резервни делови, 
алат и ситан инвентар 0045 12,442 10,786 13,571 7,636 7,242 58 

6. Плаћени аванси за залихе и 
услуге 0050 11,342 9,886 12,821 6,536 6,342 56 

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО 
ОСНОВУ ПРОДАЈЕ  0051 1,100 900 750 1,100 900 82 
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П О З И Ц И Ј А АОП 

Реализа-
ција  

(процена)              
31.12.2018. 

План 
31.03.2019 

План 
30.06.2019. 

План 
30.09.2019. 

План 
31.12.2019 

Индекс  
План 

2019/пр
оцена 

реализа
ције 
2018 

5. Купци у земљи 0056 28,611 31,288 29,000 26,000 25,000 87 
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 5,500 6,000 6,500 6,000 5,500 100 
VI. КРАТКОРОЧНИ 
ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ  

0062 324,232 303,232 283,232 273,232 279,232 86 

5. Остали краткорочни 
финансијски пласмани 0067 324,232 303,232 283,232 273,232 279,232 86 

VII. ГОТОВИНСКИ 
ЕКВИВАЛЕНТИ И 
ГОТОВИНА 

0068 3,571 8,000 6,000 7,000 8,200 230 

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 4,965 4,600 4,800 5,200 6,100 123 

Д. УКУПНА АКТИВА = 
ПОСЛОВНА ИМОВИНА  0071 11,199,316 11,173,803 11,141,531 11,123,097 11,103,119 99 

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 1,380,800 1,379,500 1,379,000 1,378,500 1,378,000 100 
ПАСИВА   0 0 0 0 0   
А. КАПИТАЛ  0401 10,545,284 10,518,752 10,491,050 10,463,019 10,434,763 99 
I. ОСНОВНИ  0402 7,830,928 7,830,928 7,830,928 7,830,928 7,830,928 100 
4. Државни капитал 0406 7,803,709 7,803,709 7,803,709 7,803,709 7,803,709 100 
8. Остали основни капитал 0410 27,219 27,219 27,219 27,219 27,219 100 
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ 
РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ 
РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ 
ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, 
ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 

0414 2,828,470 2,828,470 2,828,470 2,828,470 2,828,470 100 

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ 
ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ 
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И 
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ 
ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ 
РЕЗУЛТАТА (потражна салда 
рачуна групе 33 осим 330) 

0415 100 100 100 100 100 100 

X. ГУБИТАК  0421 114,214 140,746 168,448 196,479 224,735 197 
1. Губитак ранијих година 0422 471 114,214 114,214 114,214 114,214 24,249 
2. Губитак текуће године 0423 113,743 26,532 54,234 82,265 110,521 97 
Б. ДУГОРОЧНА 
РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ  0424 43,664 49,924 46,875 50,275 53,600 123 

X. ДУГОРОЧНА 
РЕЗЕРВИСАЊА  0425 20,021 20,021 18,875 18,275 18,600 93 

4. Резервисања за накнаде и 
друге бенефиције запослених 0429 17,246 17,246 16,100 15,500 15,100 88 

5. Резервисања за трошкове 
судских спорова 0430 2,775 2,775 2,775 2,775 3,500 126 

6. Остала дугорочна резервисања 0431             
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  0432 23,643 29,903 28,000 32,000 35,000 148 
8. Остале дугорочне обавезе 0440 23,643 29,903 28,000 32,000 35,000 148 
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ 
ОБАВЕЗЕ 0441 581,808 581,808 581,808 581,808 581,808 100 

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  0442 28,560 23,319 21,798 27,995 32,948 115 
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П О З И Ц И Ј А АОП 

Реализа-
ција  

(процена)       
31.12.2018. 

План 
31.03.2019 

План 
30.06.2019. 

План 
30.09.2019. 

План 
31.12.2019 

Индекс  
План 

2019/пр
оцена 

реализа
ције 
2018 

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, 
ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 480 450 390 420 380 79 

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ 
ПОСЛОВАЊА  0451 9,730 7,569 5,608 7,875 11,268 116 

5. Добављачи у земљи 0456 9,730 7,569 5,608 7,875 11,268 116 
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ 0459 6,250 5,900 6,100 6,700 7,500 120 

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ 
ПОРЕЗА НА ДОДАТУ 
ВРЕДНОСТ 

0460 3,000 2,500 2,900 3,000 3,000 100 

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ 
ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И 
ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

0461 2,100 2,100 2,100 2,000 1,800 86 

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 7,000 4,800 4,700 8,000 9,000 129 

Ђ. УКУПНА ПАСИВА  0464 11,199,316 11,173,803 11,141,531 11,123,097 11,103,119 99 
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 1,380,800 1,379,500 1,379,000 1,378,500 1,378,000 100 

 
 
 
Према плану за 2019.годину, стање активе и пасиве је мање за 1% у односу на процену 
реализације за 2018. годину што је између осталог и резултат  исказаног губитка у 
пословању. 
 
Позиције које бележе значајна одступања у односу  на процену реализације за 2018.годину: 
1 .Позиције нематеријалних улагања повећавају се за 4%  у односу на планирано стање  из 
разлога  конституисања одређених права везаних за земљишта која ће се обезбеђивати за 
потребе надоградње постојећих склоништа, као и из разлога планираних набавки софтвеа 
2.Опрема  се планира са повећањем од 1% у односу на  процену реализације за 2018, док се 
опрема у припреми планира са повећањем од 65%, са образложењем да ће се у 2019 години 
активирати део опреме која се набавља у децембру 2018 године, као и опрема  планирана за 
набавку у 2019.години. Део опреме  се неће одмах ставити у употребу, обзиром да се 
планира активирање по потреби. 
3. Остали дугорочни финансијски пласмани односе се на дугорочне кредите и зајмове дати 
радницима за решавање стамбених питања и њихово смањење  од 8% је резултат преноса 
дела дугорочног потраживања на краткорочна који  доспевају  у 2019.години. 
4.Обртна имовина је смањена за 13% у односу на процену реализације за 2018.годину а на 
њено смањење утичу смањење залиха за 42% услед рационализације набавки залиха 
материјала и резервних делова. Поред залиха, на смањење обртне имовине утиче и смањење 
потраживања услед претпоставке да ће мере за повећану наплату потраживања дати 
резултате, тако да би на крају 2019. године  износ потраживања се углавном односио на 
недоспела потраживања. 
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4. Краткорочни финансијски пласмани планирани су са смањењем од 14% из разлога 
процењене потребе за ангажовањем недостајућих финансијских средстава за потребе 
планираних набавки,  а која се до момента потребе пласирају као краткорочни депозити у 
циљу добијања камате као  вида новчаних средстава и прихода. 
5. Готовински еквивалетни и готовина планира се са повећањем 2,3 пута сагласно 
панираним приливима и одливима средстава. 
6. Активна временска разграничења планирана су са повећањем од 23% у односу на 
процену реализације из разлога очекиваних потреба за реалним исказивањима билансних  
позиција успеха у смислу разграничења потраживања и прихода и обавеза и расхода. 
7. Капитал је смањен за 1% услед повећања губитка, како кумулираног губитка из ранијих 
година, тако и планираног губитка текуће године. ЈП за склоништа нема на располагању 
изворе средстава (изузев државног капитала) којим би покрили губитак, тако да се исказани 
губитак кумулира. 
8. Резервисања за судске спорове номинално немају значајно учешће, али због неизвесности 
у исходу судских спорова, а сагласно Међународним рачуноводственим стандардима 
планирамо  наведено резервисање, које је у односу на процену 2018 повећано за 77%. 
9. Повећање дуговорчних обавеза се планира из разлога повећања депозита  добијених од 
нових закупаца као залоге за редовно измиривање обавеза. 
10.Обавезе према добављачима су планиране са повећањем од 34%, полазећи од чињенице 
да део обавеза  формираних у децембру, неће доспевати за наплату под 31.12.2019.године.  
Предузеће настоји да валуту плаћања уговара у дужим интервалима (30-45 дана) тако да део 
набавки  извршене  у крајем новембра и у децембру доспева у јануару наредне године. 
11.Остале краткорочне обавезе односе се на недоспеле обавезе  на дан 31.12.2019.године и  
односу на процену 31.12.2018.године, веће су за 20% обзиром да се у 2018. години планира 
већи степен измирења ове врсте обавеза пре истека пословне године. 
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Табела  11-Структура  активе и пасиве са стањем на дан 31.12.2019.год. 
О П И С ИЗНОС % Уч. О П И С ИЗНОС % Уч. 

АКТИВА     ПАСИВА     
СТАЛНА ИМОВИНА 10,771,845 97.02 КАПИТАЛ 10,434,763 93.98 
   Нематеријална имовина 13,382 0.12    Основни капитал 7,830,928 70.53 
   Некретнина постројења и 
опрема 10,701,482 96.38    Резерве 0 0.00 
   Дугорочни финансијски 
пласмани 56,981 0.51 

   Ревалоризационе 
резерве 2,828,470 25.47 

ОБРТНА ИМОВИНА 331,274 2.98 

   Нереализовани 
добици по основу 
ХоВ и других 
компоненти 
свеобухватног 
резултата 100 0.00 

   Залихе 7,242 0.07 
   Нераспоређени 
добитак 0 0.00 

   Потраживања по основу  
продаје 25,000 0.23    Губитак 224,735 2.02 

   Друга потраживања 5,500 0.05 

ДУГОРОЧНА 
РЕЗРВИСАЊА И 
ОБАВЕЗЕ 53,600 0.48 

   Краткорочни финансијски 
пласмани 279,232 2.51 

   Дугорочна 
резервисања 18,600 0.17 

   Готовина и еквиваленти 
готовине 8,200 0.07    Дугорочне обавезе 35,000 0.31 

   АВР 6,100 0.05 
ОДЛОЖ. ПОРЕСКЕ 
ОБАВЕЗЕ 581,808 5.24 

  
 

  
КРАТКОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ 32,948 0.30 

    
   Примљени  аванси, 
депозити и кауције 380 0.00 

    
   Обавезе  из 
пословања 11,268 0.10 

    
   Остале 
краткорочне обавезе 7,500 0.07 

    
   Обавезе по основу 
ПДВ-а 3,000 0.03 

    

   Обавезе за остале 
порезе и доприносе и 
друге дажбине 1,800 0.02 

       ПВР 9,000 0.08 
УКУПНА АКТИВА 11,103,119 100 УКУПНО ПАСИВА 11,103,119 100 

 
 

 
У структури активе  највеће учешће имају стална средства (97,02%),  односно некретнине 
постројења и опрема (96,38%) и дугорочни финансијски пласмани (0,51%).  
У структури пасиве, капитал заузима  93,98% и то основни капитал 70,53% и 
ревалоризационе резерве 25,47%, док одложене пореске обавезе  учествују са 5,24%. 
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4.2. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019.године 

у 000 динара 

П О З И Ц И Ј А AOП 

Реализаци
ја 

(процена) 
01.01-

31.12.2018. 

План План План План Индекс 
План 

01.01.2019/
процена 

реализаци
је 01.01.-

31.12.2018. 
 

01.01-
31.03.201

9 

01.01-
30.06.2019 

01.01-
30.09.2019 

01.01-
31.12.201

9 

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА               
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  1001 169,431 50,750 101,500 152,250 203,000 120 
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА 
И УСЛУГА 1009 1,920 1,250 2,500 3,750 5,000 260 

5. Приходи од продаје производа и услуга на 
домаћем тржишту 1014 1,920 1,250 2,500 3,750 5,000 260 

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 167,511 49,500 99,000 148,500 198,000 118 
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА               
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  1018 295,592 80,753 162,677 244,929 327,406 111 
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 4,484 1,680 3,360 5,039 6,719 150 
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 15,865 4,300 8,601 12,901 17,201 108 
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА 
ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 159,225 43,896 88,962 134,357 179,977 113 

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 12,513 3,780 7,560 11,339 15,119 121 
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 81,506 20,861 41,721 62,582 83,442 102 
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ 
РЕЗЕРВИСАЊА 1028 1,500 300 600 900 1,200 80 

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 20,499 5,937 11,874 17,811 23,748 116 
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК  1031 126,161 30,003 61,177 92,679 124,406 99 
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1032 11,871 3,133 6,265 9,398 12,530 106 
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ 
ЛИЦА) 1038 11,861 3,130 6,260 9,390 12,520 106 

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И 
ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 
КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039 

10 3 5 8 10 100 

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  1040 69 19 38 56 75 109 
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 1046 69 19 38 56 75 109 

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И 
НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 
КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047 

            

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА  1048 11,802 3,114 6,228 9,341 12,455 106 
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА 
ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ 
БИЛАНС УСПЕХА 1050 

2,290 650 1,300 1,950 2,600 114 

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂ. ВРЕДН. 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗ. ПО 
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1051 

1,000 250 500 750 1,000 100 

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 176 58 115 173 230 131 
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 150 38 75 113 150 100 
Љj. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1055 113,043 26,470 54,109 82,078 110,271 98 

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И 
ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ 
ПЕРИОДА 1057 

700 63 125 188 250 36 

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  1059 113,743 26,532 54,234 82,265 110,521 97 
Т. НЕТО ГУБИТАК  1065 113,743 26,532 54,234 82,265 110,521 97 
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Табела 12- Структура прихода     у 000 дин 

ОПИС 

План  
Процена 

реализације 
План  
01.01-

31.12.2019 
Индекс 

4/2 
Индекс 

4/3 
% 
учешће 

01.01.-
31.12.2018 

01.01-
31.12.2018.  

год 
1 2 3 4 5 6 7 

Пословни приходи 181,500 169,431 203,000 111.85 119.81 92.97 
Финансијски приходи 14,250 11,871 12,530 87.93 105.55 5.74 
Приходи од усклађивања 
вредности 3,252 2,290 2,600 79.95 113.54 1.19 
Остали приходи 1,750 176 230 13.14 130.68 0.11 
 У к у п н о 200,752 183,768 218,360 108.77 118.82 100.00 

 
 
Укупни приходи су планирани са повећањем од 8,77%, у односу на план 2018.године, 
односно  пословни приходи  су планирани  са повећањем од 11,85% у односу на план за 
2018.годину  односно 19,81% на процену реализације. Пословни приходи су повећани   из 
разлога повећања простара који ће се издавати у закуп и  повећани приход од пружања 
услуга техничке контроле. 
У структури  прихода  пословни приходи  имају учешће од 92,97% и односе  се на приходе 
од закупа и прихода од вршења техничке контроле. 
 
Табела 13-Структура расхода 

ОПИС 

План  
Процена 

реализације 
План  
01.01-

31.12.2019 
Индекс 

4/2 
Индекс 

4/3 
% 
учешће 

01.01.-
31.12.2018 

01.01-
31.12.2018.  

год 
1 2 3 4 5 6 7 

Пословни расходи 323,954 295,592 327,406 101.07 110.76 99.63 
Финансијски расходи 600 69 75 12.50 108.70 0.02 
Расходи од усклађивања 
вредности 2,600 1,000 1,000 38.46 100.00 0.30 

Остали расходи 400 150 150 37.50 100.00 0.05 

 У к у п н о 327,554 296,811 328,631 100.33 110.72 100.00 
 
 
Пословни расходи су планирани са повећањем  од 1,07% у односу на план 2018.године, 
односно 10,76% у односу на процену реализације 2018.године.   
У оквиру расхода, пословни расходи заузимају 99,63% и у односу на пословне приходе, 
пословни расходи су планирани са мањим повећањем од 10,78%. 
Предузеће је расходе максимално рационализовало али је такође било лимитирано 
одређеним околностима које  су се морале уважити: 
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1. повећани трошкови материјала за одржавање склоништа у циљу отклањања уочених 
недостатака кроз контроле склоништа од стране сектора за ванредне ситуације МУП-а 
2. планирно повећање  броја запослених  обзиром да је  добијена акредитација за вршење 
техничке контроле и да Предузеће може да пружа услуге и екстерне контроле склоништа уз 
ангажовање  службе за одржавања склоништа, зашто су неопходни  радници са високом 
стручном спремом. Техничка контрола и одржавање склоништа екстерним корисницима 
омогућило би повећање прихода. 
 
Табела 14 -Структура   пословних расхода у 2019 години                      у 000 дин 

ОПИС 

План  
Процена 

реализације 

План  
01.01-

31.12.2019 
Индекс 

4/3 
Индекс 

4/2 
% 
учешће 

01.01.-
31.12.2018 

01.01-
31.12.2018.  

год 
1  2 3 4 5 6 7 

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 5,500 4,484 6,719 149.84 122.16 2.05 
ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 18,500 15,865 17,201 108.42 92.98 5.25 
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА 
ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 168,500 159,225 179,977 113.03 106.81 54.97 
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 17,500 12,513 15,119 120.83 86.39 4.62 
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 82,400 81,506 83,442 102.38 101.26 25.49 
ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ 
РЕЗЕРВИСАЊА 4,500 1,500 1,200 80.00 26.67 0.37 
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 27,054 20,499 23,748 115.85 87.78 7.25 
У к у п н о 323,954 295,592 327,406 110.76 101.07 100.00 

 
 
 

Зараде у пословним расходима учествују са 54,97%  повећане су  за 13,03% у односу на 
процену реализације , а 6,81%  су веће у односу на план за 2018. родину. Разлог је  

- Укалкулисавање зарада новопримљених радника у  трећем и четвртом кварталу за 
целу годину, чија је зарада била изнад планиране, обзиром да је планиран пријем са 
високостручном  и средњом спремом, а примљено је 3 радника са високом и  један са 
средњом стручном спремом. Наведена чињеница, као и престанак радног односа 
запослених са нижим коефицијентима, довело је до повећања просечног 
коефицијента за 2,25% 

- планирање пријема  шеснаест  нових радника и  то  једанаест да високом, једног са 
вишом  и четири са средњом стручном спремом  за потребе вршења техничке 
контроле склоништа и проширење обима текућег одржавања склоништа и на 
екстерне кориснике у фукнцији  вршења техничке контроле, као и у сектору са 
економско финансијске  послове и сектора за мирнодопско коришћење објеката.  

-  корекције зарада  услед измене Закона о привременом уређивању основица за 
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника 
јавних средстава, којим је умањење  основица за обрачун и исплату плата смањен са 
10 на 5%. 

- укалкулисаног повећања  минулог рада за једну годину. 
 
Трошкови амортизације заузимају 25,49% пословних расхода и минимално су повећани и  
то за планирану набавку опреме. 
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Трошкови материјала за одржавање планирани  су у складу са планом одржавања и по 
налогу техничке контроле и контроле Сектора за ванредне ситуације МУП-а 
 
 
 

О п и с План 2018 процена 2018 План 2019 
индекс 

4/3 
индекс 

4/2 
1 2 3 4 5   

Трошкови транспортних 
услуга 2,750 1,745 2,103 120.52 76.47 
Трошкови услуга одржавања  10,400 6,188 7,123 115.11 68.49 
Трошкови закупнина 550 563 583 103.55 106.00 
Трошкови комуналних услуга и 
обезбеђења 3,800 4,017 5,310 132.19 139.74 
 Укупно 17,500 12,513 15,119 120.83 86.39 

 
Трошкови производних услуга су мањи за 13,61% у односу на план 2018.години, односно за 
20,83% су повећни у односу на процену реализације.  Наведени трошкови су повећани из 
разлога повећане потребе за одржавањем склоништа и опреме у циљу отклањања 
недостатака по датим мерама Сектора за ванредне ситуације и због отклањање недостатака 
у циљу повећања издатности. 
 
Табела 17- Структура нематеријалних трошкова 
          У 000 дин 

О п и с План 2018 процена 2018 План 2019 
индекс 

4/3 
индекс 

4/2 
1 2 3 4      

 Трошкови непроизводних 
услуга 9,619 4,131 4,867 118 51 
.Трошкови репрезентације, 
рекламе и пропаганде 100 95 500 526 500 
Трошкови премија осигурања 800 802 875 109 109 
 Трошкови платног промета 600 552 615 111 103 
Трошкови чланарина -
ПКС,Град.ком.и сл. 65 44 50 114 77 
Тр.пореза (имовину, 
грађ.зем.таxе,накнаде, 
тр.вештачења, тр. Јавних 
извршитеља, такса на 
медијски сервис и др.) 11,000 14,875 16,841 113 153 
УКУПНО 22,184 20,499 23,748 115.85 107.05 

Нематеријални трошкови у 2019.години  планирани су са повећањем од 7,05% у односу на 
план 2018.године, односно за 15,85% у односу на процену  реализације за 2018.годину.  
 

Највеће повећање односи се на повећање пореза на имовину, имајући у виду 
планирану већу издатност објеката па самим тим и повећану обавезу за порез на имовину, 
као и трошкова јавних извршитеља   у судским споровима. 

Табела 16-Структура трошкова производних услуга 

 
у 000 дин 
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Трошкови репрезентације  су уназад неколико година били минимални, и уз 
поштовање смерница  Владе нису  повећавани. У 2019.години се очекују повећене потребе 
услед планираних активности на надзиђивању  склоништа, активности на  повећању 
издатности, промовисању  места и улоге предузећа у окружењу што захтева потребе за 
путовањима  и издвајање  средстава за потребе репрезентације као и рекламе и пропаганде. 

Свакако ће се настојати да се ова средства не утроше, односно, мере 
рационализације  ће се примењивати и код ових трошкова. 

Планирани пословни резултат је губитак у износу од 110.521 хиљада динара што је 
за 3% мање од процене реализације, односно 12,84% мање од плана за  2018.годину. 

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019.год. 

у 000 динарa 

  ПОЗИЦИЈА АОП 

Процена 
реализације 

01.01-
31.12.2018.      

Износ Индекс План 
01.01.-

31.12.2019/пр
оцену 01.01.-

31.12.2018 

План  
01.01-

31.03.2019
. 

План 
01.01-

30.06.2019. 

План  
01.01-

30.09.2019
. 

План  
01.01-

31.12.2019. 

1 
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ 
ПОСЛОВНИХ 
АКТИВНОСТИ 

              

2 I. Приливи готовине из 
пословних активности (1 до 3) 3001 261,212 70,979 140,075 209,053 280,827 108 

3 1. Продаја и примљени аванси 3002 256,548 69,104 136,325 203,428 273,327 107 

4 2. Примљене камате из 
пословних активности 3003 870 875 1,750 2,625 3,500 402 

5 3. Остали приливи из редовног 
пословања 3004 3,794 1,000 2,000 3,000 4,000 105 

6 II. Одливи готовине из 
пословних активности (1 до 5) 3005 296,736 86,200 172,399 258,599 329,798 111 

7 1. Исплате добављачима и 
дати аванси 3006 100,132 28,270 56,540 84,810 98,080 98 

8 2. Зараде, накнаде зарада и 
остали лични расходи 3007 151,536 45,380 90,759 136,139 181,518 120 

9 3. Плаћене камате 3008 68 50 100 150 200 294 
10 4. Порез на добитак 3009   0 0 0     

11 5. Одливи по основу осталих 
јавних прихода 3010 45,000 12,500 25,000 37,500 50,000 111 

12 III. Нето прилив готовине из 
пословних активности (I-II) 3011             

13 IV. Нето одлив готовине из 
пословних активности (II-I) 3012 35,524 15,221 32,325 49,545 48,971 138 

14 
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ 
АКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИРАЊА 

              

15 
I. Приливи готовине из 
активности инвестирања (1 до 
5) 

3013 39,345 26,750 53,500 80,250 107,000 272 

16 1. Продаја акција и удела (нето 
приливи) 3014             

17 

2. Продаја нематеријалне 
имовине, некретнина, 
постројења, опреме и 
биолошких средстава 

3015 0         0 

18 3. Остали финансијски 
пласмани (нето приливи) 3016 30,000 25,000 50,000 75,000 100,000 333 

         



     
 

 

Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2019.годину                      Страна  73 
 

 
 

  ПОЗИЦИЈА АОП 

Процена 
реализације 

01.01-
31.12.2018.      

Износ Индекс План 
01.01.-

31.12.2019/пр
оцену 01.01.-

31.12.2018 

План  
01.01-

31.03.2019
. 

План 
01.01-

30.06.2019. 

План  
01.01-

30.09.2019
. 

План  
01.01-

31.12.2019. 

19 4. Примљене камате из 
активности инвестирања 3017 9,345 1,750 3,500 5,250 7,000 75 

20 5. Примљене дивиденде 3018             

21 
II. Одливи готовине из 
активности инвестирања (1 до 
3) 

3019 13,500 7,750 20,047 29,226 56,000 415 

22 1. Куповина акција и удела 
(нето одливи) 3020             

23 

2. Куповина нематеријалне 
имовине, некретнина, 
постројења, опреме и 
биолошких средстава 

3021 13,500 7,750 20,047 29,226 56,000 415 

24 3. Остали финансијски 
пласмани (нето одливи) 3022             

25 III. Нето прилив готовине из 
активности инвестирања (I-II) 3023 25,845 19,000 33,454 51,024 51,000 197 

26 IV. Нето одлив готовине из 
активности инвестирања (II-I) 3024             

27 
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ 
АКТИВНОСТИ 
ФИНАНСИРАЊА 

              

28 
I. Приливи готовине из 
активности финансирања (1 до 
5) 

3025 3,460 900 1,800 2,700 3,600 104 

29 1. Увећање основног капитала 3026             

30 2. Дугорочни кредити (нето 
приливи) 3027 3,460 900 1,800 2,700 3,600 104 

31 3. Краткорочни кредити (нето 
приливи) 3028             

32 4. Остале дугорочне обавезе 3029             
33 5. Остале краткорочне обавезе 3030             

34 
II. Одливи готовине из 
активности финансирања (1 до 
6) 

3031 600 250 500 750 1,000 167 

35 1. Откуп сопствених акција и 
удела 3032             

36 2. Дугорочни кредити 
(одливи) 3033             

37 3. Краткорочни кредити 
(одливи) 3034             

38 4. Остале обавезе (одливи) 3035 600 250 500 750 1000 167 
39 5. Финансијски лизинг 3036             
40 6. Исплаћене дивиденде 3037             

41 III. Нето прилив готовине из 
активности финансирања (I-II) 3038 2,860 650 1,300 1,950 2,600 91 

42 IV. Нето одлив готовине из 
активности финансирања (II-I) 3039             

43 
Г. СВЕГА ПРИЛИВ 
ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 
3025) 

3040 304,017 98,629 195,375 292,003 391,427 129 
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  ПОЗИЦИЈА АОП 

Процена 
реализације 

01.01-
31.12.2018.      

Износ Индекс План 
01.01.-

31.12.2019/пр
оцену 01.01.-

31.12.2018 

План  
01.01-

31.03.2019
. 

План 
01.01-

30.06.2019. 

План  
01.01-

30.09.2019
. 

План  
01.01-

31.12.2019. 

44 
Д. СВЕГА ОДЛИВ 
ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 
3031) 

3041 310,836 94,200 192,946 288,575 386,798 124 

45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ 
ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 3042   4,429 2,429 3,429 4,629   

46 Е. НЕТО ОДЛИВ 
ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043 6,819         0 

47 
Ж. ГОТОВИНА НА 
ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ 
ПЕРИОДА 

3044 10,390 3,571 3,571 3,571 3,571 34 

48 
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ 
РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ 
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 

3045             

49 
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ 
РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ 
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 

3046             

50 

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ 
ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 
(3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 
3046) 

3047 3,571 8,000 6,000 7,000 8,200 230 

 
Јавно предузеће за склоништа да у 2019.години реализује укупан прилив новчаних 
средстава у износу од 391.427 хиљада динара. Планирани одлив средстава  износи 386.798 
хиљада динара. У структури прилива   учешће  прилива готовине из пословних активности 
је 71,74%  а  прилив готовине из активности  инвестирања 27,34%. Приливи и одлици 
готовине из активности финансирања су  релативно мали и не прелазе један посто. 
Одливи готовине  иѕ пословних активности заступљени су у укупним одливима са 85,26%, 
одливи готовине  иѕ активнсоти финансирања са 14,48%. 
Нето одлив готовине  из пословних активности износи 48.971 хиљаду динара, што указује 
да се пословне активности не могу  исфинансирати само  из прилива средстава из пословне 
активности и да се планира  повлачење још 100.000 хиљада динара  слободних новчанх 
средстава за финансирање пословних активности и  активности инвестирања. 
 
 

5. ПЛАНИРАНИ  НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН 
ПОКРИЋА ГУБИТКА   

 

Почев од 2013.године, ЈП за склоништа послује са губитком, што је последица 
укидања накнаде за изградњу склоништа. Накнада је у пословним приходима имала 
значајно учешће (од 45-67%). 

 Други извор прихода, издавање у закуп двонаменских склоништа и пословног 
простора, као једини приход који је на располагању од краја 2013. године, је недовољан за 
функционисање Предузећа (за покриће текућих трошкова и за улагања у одржавање 
објеката). Овај извор прихода је лимитиран чињеницом да од целокупне површине 
склонишног простора само је део погодан за издавање у закуп, односно за мирнодопско 
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коришћење, из разлога што су поједина склоништа лоцирана један или два нивоа испод 
земље, подложна плављењу, нису опремљена инсталацијама за мирнодопске намене, немају 
санитарни чвор, имају лоше прилазе и сл. 

Планирани губитак за 2018.годину је 126.802 хиљаде динара, док је процена реализације 
губитка у износу  од 113.743 хиљаде динара. 

Планирани губитак за 2019.годину износи 110.521 хиљада динара. 

Покриће  губитка  ће се извршити у складу са одлуком Надзорног одбора уз сагласност 
оснивача. 
 
 
 

6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 

6.1.Трошкови запослених 

  
 
 Зараде –  Планом за 2018. годину предвиђена је маса средстава за зараде у висини од 

114.413.414 динара, док је реализована (са пројекцијом реализације за децембар) у укупном 
износу од 109.182.660 динара.  Рализована средства за зараде су за 4,57% мања у односу 
на планирана.  

Маса за зараде за 2019. годину формирана је уз поштовање одредби Уговора о раду, 
Колективног уговора за Јавно предузеће за склоништа, усклађена са Законом о утврђењу 
максималне зараде у јавном сектору, Законом о раду и Законом о привременом уређењу 
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 
корисника јавних средстава. 

 
Планирана су средства за зараде за 2019. годину у укупном износу од 129,532,141 

динара планирана је на основу: 
- Повећане зараде новопримљених раника које у маси за 2019.годину учествују у целој 

години 
- Смањење броја радника у 2018.години са нижим коефицијентима чијим одласком је 

повећан просечан коефицијент за 2,25% 
- Повећање минулог рада за једну годину  
- Корекције зарада  услед измене Закона о привременом уређивању основица за 

обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника 
јавних средстава, којим је умањење  основица за обрачун и исплату плата смањен са 
10 на 5% 

- рада радника за време државних празника и нерадних дана, прековременог рада 
 
Маса зарада је повећана због планираног повећања радника у 2019.години. 
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г) повећање  броја запослених за шеснаест радника и то једанаест са високом, једног са 
вишом и четири са средњом стручном школском спремом за потребе рада у Сектору за 
техничке послове,  контролном телу, сектору за економске послове и сектору за 
мирнодопско коришћење објеката. У оквиру планираног пријема радника, десет радника се 
планира на непопуњеним радним местима и шест на местима на којима су тренутно 
распоређени  радници на одређено време. 
До добијања сагласности за пријем радника на неодређено  време, ангажоваће се запослени 
на одређено време 
Повећање броја запослених је из разлога планираних додатних активности на пословима 
одржавања склоништа,  надоградњи,  прилагођавању склоништа за потребе издавања,  
проширења обима екстерног вршења  техничке контроле и сл.  
ЈП за склоништа планира да у 2019.години буде изабран суинвенститор и да се започне 
извођење радова на надоградњи склоништа  којом би се добио нови простор  површине од 
око 10.000м2. 
 

.  
 

Накнаде по основу уговора од делу, уговора о привремено повременим 
пословима - У складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019. 
годину наведене накнаде планирају су у нивоу планираних средстава за 2018. годину. 

 

Накнаде члановима Надзорног одбора - Висина нето накнада за чланове 
Надзорног одбора планирана је у складу са Одлуком Владе РС  о критеријумима и 
мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа  05 
број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године. Нето накнада за рад чланова Надзорног 
одбора планирана је у висини једноструке просечне зараде по запосленом без пореза и 
доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру 2018. године. Накнада за рад 
председника Надзорног одбора планирана је у висини нето накнаде члана Надзорног одбора 
увећана за 20%.  

Накнада члановим Комисије за ревизију – На основу Одлуке Надзорног одбора  
висина нето накнада за рад чланова Комисије за ревизију планирана је у износу од 50% од 
висине накнаде за рад члана Надзорног одбора. Накнада за рад председника Комисије за 
ревизију није планирана у складу са Изјавом именованог председника да се одриче права на 
накнаду. 

Дневнице на службеном путу – Трошкови за дневнице се  планирају у висини од 
500.000 динара, што је на нивоу  плана 2018. године.  

Накнаде трошкова на службеном путу – У складу са планираним активностима 
техничке контроле и одржавања склоништа планиран је износ од 200.000 динара за 
трошкове на службеном путу. Наведеним трошковима припадају како накнаде за 
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коришћење пута (путарине), тако и трошкови хотелског смештаја. Наведени трошкови су 
смањени у односу на план за 2018.годину. 

Стипендије – Средства за стипендије у складу са  препоруком за рационалиѕацију 
трошкова нису  планирана. 

Стручна усавршавања  ( професионални семинари, лиценце, полагања стручних 
испита, планирана су у износу од 350.000 динара за 304.000 динара мање у односу на план 
предходне године. 

Јубиларне награде- су минимално планиране, односно за запослене који су 
испунили услов за добијање јубиларне награде  пре доношења анекса Колективног уговора 
тј пре 01.06.2018.године, када је исплата јубиларних нарада представљала обавезу.  

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима- накнаде 
за решавање  вишка запослених - Руководећи се и даље начелима рационализације у 
пословању, Предузеће планира да се у 2019. години донесе и спроведе Програм решавања 
вишка запослених у складу са Законом и Колективним уговором.  

 
 
 
Сви остали трошкови запослених планирани су у складу са Уредбом о утврђивању 

елемената годишњег програма пословања за 2019.годину односно трогодишњег програма 
пословања за период 2019-2021.године јавних предузећа и других облика органиѕовањ који 
обављају  делатност од општег интереса, донетој од стране Владе  РС и Смерницама за 
израду годишњег Програма пословања за 2019. годину. 
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ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ  

у динарима 

Р.бр. Трошкови запослених 

План  
01.01-

31.12.2018. 
Претходна 

година 

Реализациј
а (процена)  

01.01-
31.12.2018. 
Претходна 

година 

План 
01.01-

31.03.2019. 

План 
01.01-

30.06.2019. 

План 
01.01-

30.09.2019. 

План  
01.01-

31.12.2019. 

1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и 
доприноса на терет запосленог) 81,998,950 76,718,546 22,278,215 44,934,931 67,964,481 90,992,531 

2. Маса БРУТО 1  зарада (зарада са припадајућим порезом и 
доприносима на терет запосленог) 114,413,414 109,182,662 31,515,285 63,831,571 96,681,856 129,532,141 

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и 
доприносима на терет послодавца)  134,893,415 128,726,358 37,156,521 75,257,422 113,987,908 152,718,394 

4. Број запослених  по кадровској евиденцији - УКУПНО* 121 119 124 127 129 129 

4.1.  - на неодређено време 121 113 118 121 123 123 

4.2. - на одређено време 0 6 6 6 6 6 

5 Накнаде по уговору о делу (допунски рад) 670,000 490,000 162,500 325,000 487,500 650,000 

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу* 2 1 1 1 1 1 

7 Накнаде по ауторским уговорима             

8 Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*             

9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 600,000 399,000 150,000 300,000 450,000 600,000 

10 Број прималаца накнаде по уговору о привременим и 
повременим пословима* 1 1 1 1 1 1 

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 1,356,000 996,692 245,000 640,000 960,000 1,280,000 

   Уговора о закупу пословног простора од физичких лица 1,020,000 975,596 245,000 490,000 735,000 980,000 

  за рад чланова омладинске задруге 336,000 21,096   150,000 225,000 300,000 

12 Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* 4 1   4 4 4 

13 Накнаде члановима скупштине             

14 Број чланова скупштине*             

15 Накнаде члановима надзорног одбора 4,284,155 4,284,155 1,064,552 2,129,104 3,193,656 4,258,208 

16 Број чланова надзорног одбора* 5 5 5 5 5 5 

17 Накнаде члановима Комисије за ревизију 915,418 915,418 227,468 454,937 682,405 909,873 

18 Број чланова Комисије за ревизију* 3 3 3 3 3 3 

19 Превоз запослених на посао и са посла 6,000,000 4,705,000 1,375,000 2,750,000 4,125,000 5,500,000 
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20 Дневнице на службеном путу  500,000 200,000 125,000 250,000 375,000 500,000 

21 Накнаде трошкова на службеном путу 
  300,000 110,000 50,000 100,000 150,000 200,000 

22 Отпремнина за одлазак у пензију 540,365 548,551   225,000 225,000 450,000 

23 Јубиларне награде 1,388,746 1,941,792 150,000 150,000 150,000 150,000 

24 Број прималаца 15 15 2 2 2 2 

25 Смештај и исхрана на терену             

26 Помоћ радницима и породици радника 1,000,000 200,000 25,000 50,000 75,000 100,000 

27 Стипендије, професионални семинари, лиценце, полагање 
стручних испита 654,000 436,000 37,500 75,000 112,500 150,000 

28 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким 
лицима- отпремнине  у оквиру   решавања  вишка запослених 7,200,000 3,250,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 
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6.2.Динамика запошљавања планирана структура запослених 
 

Предузеће на дан 31.12.2018. године има запослених укупно 119 и то: 
  113 на неодређено време 
  6 на одређено време 

Током 2018. године Предузеће је напустило 5 запослених и то: 
 1 запослених на основу Одлуке о стимулативном - добровољном одласку 
 1 запослена путем природног одлива – пензија 
 1 запослени је споразумно раскинуо радни однос , 
 2 радника по основу истека уговора на оређено време 

док је са 2 запосленим закључен уговор о раду на одређено време и са 4 запослених на 
неодређено  време. 

  
Планирани број запослених у 2019. године је 129. Ресорном министарству Предузеће 

ће  проследити захтев за пријем шеснаест запослених на неодређено време.  До тренутка 
добијања сагласности за тражено запошљавање, за радна места која су неопходна за 
несметно обављање процеса пословања Предузећа, планирано је да се ангажују запослени на 
одређено време. Повећање броја запослених планира се у циљу кадровског оспособљавања 
техничке контроле-Контролног тела  високо стручним кадровима у  складу са захтевима 
стандарда SRPS ISO/IEC 17020,  Сектора за техничке послове, Сектора за мирнодопско 
коршћење склоништа и Сектора за економске послове 
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Табела 19. Динамика запошљавања 
Р. 
бр
. 

Основ одлива/пријема кадрова 
Број 

запослени
х 

  
Р. 
бр
. 

Основ одлива/пријема кадрова 
Број 

запослени
х 

  Стање на дан 31.12.2018. године* 119     Стање на дан 30.06.2019. године 127 

  Одлив кадрова у периоду  
01.01.-31.03.2019. 6      Одлив кадрова у периоду  

01.07.-30.09.2019. 0  

  престанак радног односа:         
1  - запослених на одређено време-отказа и истека 

уговора 6   1   
        2   
              

  Пријем кадрова у периоду  
01.01.-31.03.2019 11     Пријем кадрова у периоду  

01.07.-30.09.2019.  2 

  Заснивање радног односа:       Заснивање радног односа:   
1 - На одређено време 6    
2  - на неодређено време уз сагласност Владе РС 5   1  - на неодређено време уз сагласност Владе 

РС 2 

  Стање на дан 31.03.2018. године 124 

  

  Стање на дан 30.09.2019. године 129 
            
Р. 
бр
. 

Основ одлива/пријема кадрова 
Број 

запослени
х 

Р. 
бр
. 

Основ одлива/пријема кадрова 
Број 

запослени
х 

  Стање на дан 31.03.2019. године 124     Стање на дан 30.09.2019. године 129 

  Одлив кадрова у периоду  
01.04.-30.06.2018. 0     Одлив кадрова у периоду  

01.10.-31.12.2019. 0 

        Споразумни престанак радног односа:   
1     1  - запослених на одређено време 0 
      2   - одлазак у пензију               
  Пријем кадрова у периоду  

01.04.-30.06.2018. 3     Пријем кадрова у периоду  
01.10.-31.12..2019. 0 

  Заснивање радног односа:       Заснивање радног односа:   

1  - на неодређено време уз сагласност Владе РС 3   1  - на неодређено време уз сагласност Владе 
РС  

  Стање на дан 30.06.2018. године 127     Стање на дан 31.12.2019. године 129 

 
 
Табела 20.Квалификациона структура 

 
 
 
 

    Р. 
бр Опис 

Запослени Надзорни одбор 
Број на дан 
31.12.2018. 

Број на дан 
31.12.2019. 

Број на дан 
31.12.2018. 

Број на дан 
31.12.2019. 

1 ВСС 50 55 5 5 
2 ВС 21 22     
3 ВКВ 2 2     
4 ССС 33 37     
5 КВ 10 10     
6 ПК         
7 НК 3 3     

УКУПНО 119 129 5 5  
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Табела 21- Старосна структура запослених 

Редни 
број Опис 

Број 
запослених 
31.12.2018.* 

Број запослених 
31.12.2019. 

1 До 30 година  4 10 
2 30 до 40   24 29 
3 40 до 50  33 35 
4 50 до 60  43 41 
5 Преко 60  15 14 

УКУПНО 119 129 
Просечна старост 48,01 46,04 

*Претходна година 
  

Табела 22.- Структура по полу 
 

Редни 
број Опис 

Запослени Надзорни одбор 
Број на дан 
31.12.2018.* 

Број на дан 
31.12.2019. 

Број на дан 
31.12.2018.* 

Број на дан 
31.12.2019 

1 Мушки  72 79 2  2  
2 Женски 47   50  3 3  

УКУПНО  119 129  5 5  
 
 
 
Табела 23 Структура по времену у радном односу 

Редни број Опис Број запослених 
31.12.2018 

Број запослених 
31.12.2019. 

1 До 5 година 4 7 
2 5 до 10 19 21 
3 10 до 15 14 16 
4 15 до 20 10 11 
5 20 до 25 27 27 
6 25 до 30 20 21 
7 30 до 35 15 13 
8 Преко 35 10 13 

  УКУПНО 119 129 
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Табела 25. Запосленост по месецима за 2019.годину 

2018 
БРОЈ 

СИСТЕМАТИЗОВАНИ
Х РАНИХ МЕСТА 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО 
КАДРОВСКОЈ 
ЕВИДЕНЦИЈИ 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА 
НЕОДРЕЋЕНО ВРЕМЕ* 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА 
ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

I 88 124 118 6 
II 88 124 118 6 
III 88 124 118 6 
IV 88 127 121 6 
V 88 127 121 6 
VI 88 127 121 6 
VII 88 129 123 6 
VIII 88 129 123 6 
IX 88 129 123 6 
X 88 129 123 6 
XI 88 129 123 6 
XII 88 129 123 6 

* 
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Табела 25. Структура запослених по секторима/организационим јединицама 
Ре

дн
и 

бр
ој

 

Сектор/Организациона јединица си
ст

ем
ат

из
ов

ан
и

х 
ра

дн
их

 м
ес

та
 

Бр
ој

 и
зв

рш
ил

ац
а 

 Б
ро

ј з
ап

ос
ле

ни
х 

по
 

ка
др

ов
ск

ој
 

ев
ид

ен
ци

ји
 

Бр
ој

 за
по

сл
ен

их
 н

а 
не

од
ре

ђе
но

 в
ре

м
е 

 

Бр
ој

 за
по

сл
ен

их
 н

а 
од

ре
ђе

но
 в

ре
м

е ВСС ВС ВКВ ССС КВ ПК НК УКУПНО 

О
ст

ва
ре

но
 

31
.1

2.
20

18
 

П
ла

н 
 

31
.1

2.
20

19
 

О
ст

ва
ре

но
 

31
.1

2.
20

18
 

П
ла

н 
 

31
.1

2.
20

19
 

О
ст

ва
ре

но
 

31
.1

2.
20

18
 

П
ла

н 
 

31
.1

2.
20

19
 

О
ст

ва
ре

но
 

31
.1

2.
20

18
 

П
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н 
 

31
.1

2.
20

19
 

О
ст

ва
ре

но
 

31
.1

2.
20

18
 

П
ла

н 
 

31
.1

2.
20

19
 

О
ст

ва
ре

но
 

31
.1

2.
20

18
 

П
ла

н 
31

.1
2.

20
19

 
О

ст
ва

ре
но

 
31

.1
2.

20
18

 
П

ла
н 

 
31

.1
2.

20
19

 

О
ст

ва
ре

но
 

31
.1

2.
20

18
 

П
ла

н 
 

31
.1

2.
20

19
 

1 Пословодство 5 5 5 5   5 5                         5 5 

2 Интерни ревизор 1 1 1 1   1 1                         1 1 

3 Сектор за мирнодопско коришћење објеката 7 12 12 10 2 5 5 3 3 1 1 3 3             12 12 

4 Сектор за правне, кадровске и опште послове 15 19 16 15 1 8 8 4 4     1 1         1   14 13 

5 Сектор за економске послове 13 14 11 9 2 8 8 1 1     2 2             11 11 

6 Технички сектор 23 57 34 33 1 11 18 3 2 1 1 13 20 7 7     1 1 36 49 

7 
Контролно тело Јавног предузећа за 
склонишпта 11 17 8 8   3 6 

2 
2     3 4             8 12 

8 Пословнице и одељења 13 38     0                             0   

8.1. Пословница НОВИ САД     12 12   3 3 3 3     4 4 1 1     1 1 12 12 

8.2. Пословница НИШ     9 9   3 3 2 2     3 3 1 1         9 9 

8.3. Пословница КРАГУЈЕВАЦ     7 7   3 3 2 2     1 1 1 1         7 7 

8.4. Канцеларија  УЖИЦЕ     4 4       1 1     3 3             4 4 

УКУПНО: 88 163 119 113 6 50 55 21 22 2 2 33 37 10 10 0 0 3 3 119 129 
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6.3.Исплаћене зараде у 2018. год. и план зарада за 2019. год. 
 

У 2018. години планирана је маса средстава за зараде (бруто 1) у  укупном износу од 
114,413.414 динара. Исплаћена маса за зараде (са пројекцијом исплате за децембар) у истој 
години износи 109.182.660 динара. Упоређујући исплаћену и планирану масу средстава за 
зараде добијен је индекс 95,43%, односно исплаћено је за 4,57% мање средстава за зараде у 
односу на план. 

 
Табела 26. Кретање планиране и исплаћене масе за зараде – бруто 1 у 2018.           

у динарима 

Месец 
Број 

запослених План 2018. 

Просечна 
зарада 
2018. 

Број 
запослених 

Iсплаћено  
2018. 

 Просечна 
зарада 
20178 Iндекс 

1 2 3 4 5 6 7 8=6/3 
I 121 9,496,100 78,480 118 9,073,114 76,891 95.55% 
II 121 9,414,228 77,804 118 8,789,147 74,484 93.36% 
III 121 9,496,100 78,480 118 8,928,750 75,667 94.03% 
IV 121 9,414,228 77,804 117 8,834,784 75,511 93.85% 
V 121 9,704,086 80,199 118 9,153,544 77,572 94.33% 
VI 121 9,496,100 78,480 118 9,184,183 77,832 96.72% 
VII 121 9,704,086 80,199 118 9,150,626 77,548 94.30% 
VIII 121 9,704,086 80,199 118 9,175,115 77,755 94.55% 
IX 121 9,496,100 78,480 120 8,973,989 74,783 94.50% 
X 121 9,496,100 78,480 121 9,391,159 77,613 98.89% 
XI 121 9,496,100 78,480 121 9,189,128 75,943 96.77% 

XII* 121 9,496,100 78,480 119 9,339,121 78,480 98.35% 
УКУПНО 121 114,413,414 78,797 119 109,182,660 76,673 95.43% 

* исплата са проценом до краја године 
 
 

Планирана маса средстава за бруто 1  зараде за 2019. годину износе 129.532.141 
динара приликом чијег планирања су узете у обзир следеће чињенице: 

- Повећане зараде новопримљених раника које у маси за 2019.годину учествују у целој 
години 

- Смањење броја радника у 2018.години са нижим коефицијентима чијим одласком је 
повећан просечан коефицијент за 2,25% 

- Повећање минулог рада за једну годину  
- Корекције зарада  услед измене Закона о привременом уређивању основица за 

обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника 
јавних средстава, којим је умањење  основица за обрачун и исплату плата смањен са 
10 на 5% 

- Маса зарада је повећана и због планираног повећања радника у 2019.години. 
 
 Приликом планирања зараде у обзир су узети дани државних празника, годишњи 

одмори, додатна година радног стажа запослених и повећање просечног коефицијента 
запослених. Наиме, запослени који су током 2018. године напустили Предузеће имали су 
уговорен низак коефицијент рада, њиховим одласком дошло је до повећања просечне зараде 
по запосленом. 
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Табела 27. Планирана маса за зараде – БРУТО 1, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину 
 

ПЛАН 
2017. 

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО 

Број 
запослених Маса зарада 

Просечна 
зарада 

Број 
запослених Маса зарада 

Просечна 
зарада 

Број 
запослених Маса зарада 

Просечна 
зарада 

број 
запослених 

ново 
запослени маса зарада 

просечна 
зарада 

I 121 9,496,100 78,480 108 7,959,600 73,700 8 656,000 82,000 4 1 880,500 176,100 
II 121 9,414,228 77,804 108 7,885,728 73,016 8 648,000 81,000 4 1 880,500 176,100 
III 121 9,496,100 78,480 108 7,959,600 73,700 8 656,000 82,000 4 1 880,500 176,100 
IV 121 9,414,228 77,804 108 7,885,728 73,016 8 648,000 81,000 4 1 880,500 176,100 
V 121 9,704,086 80,199 108 8,122,356 75,207 8 676,000 84,500 4 1 905,730 181,146 
VI 121 9,496,100 78,480 108 7,959,600 73,700 8 656,000 82,000 4 1 880,500 176,100 
VII 121 9,704,086 80,199 108 8,122,356 75,207 8 676,000 84,500 4 1 905,730 181,146 
VIII 121 9,704,086 80,199 108 8,122,356 75,207 8 676,000 84,500 4 1 905,730 181,146 
IX 121 9,496,100 78,480 108 7,959,600 73,700 8 656,000 82,000 3 2 880,500 176,100 
X 121 9,496,100 78,480 108 7,959,600 73,700 8 656,000 82,000 3 2 880,500 176,100 
XI 121 9,496,100 78,480 108 7,959,600 73,700 8 656,000 82,000 3 2 880,500 176,100 
XII 121 9,496,100 78,480 108 7,959,600 73,700 8 656,000 82,000 3 2 880,500 176,100 

УКУПНО   114,413,414     95,855,724     7,916,000       10,641,690   
ПРОСЕК 121 9,534,451 78,797 108 7,987,977 73,963 8 659,667 82,458 4 1 886,808 177,362 

             Табела 28. Исплаћена маса за зараде – БРУТО 1, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину* 
 

ИСПЛАТА 
2017. 

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО 
Број 

запослених Маса зарада 
Просечна 

зарада 
Број 

запослених Маса зарада 
Просечна 

зарада 
Број 

запослених Маса зарада 
Просечна 

зарада 
број 

запослених 
ново 

запослени маса зарада 
просечна 

зарада 
I 118 9,073,114 76,891 113 8,205,877 72,618       5   867,237 173,447 
II 118 8,789,147 74,484 113 7,957,492 70,420       5   831,655 166,331 
III 118 8,928,750 75,667 113 8,066,811 71,388       5   861,939 172,388 
IV 117 8,834,784 75,511 112 7,983,925 71,285       5   850,859 170,172 
V 118 9,153,544 77,572 112 8,240,260 73,574 1 31,326 31,326 5   881,958 176,392 
VI 118 9,184,183 77,832 112 8,252,990 73,687 1 96,080 96,080 5   835,113 167,023 
VII 118 9,150,626 77,548 112 8,192,402 73,146 1 95,756 95,756 5   862,468 172,494 
VIII 118 9,175,115 77,755 112 8,232,494 73,504 1 99,920 99,920 5   842,701 168,540 
IX 120 8,973,989 74,783 112 7,940,981 70,902 3 177,865 59,288 5 855,142 171,028 
X 121 9,391,159 77,613 112 8,144,392 72,718 4 375,944 93,986 5 870,822 174,164 
XI 121 9,189,128 75,943 112 7,955,489 71,031 4 377,173 94,293 5 856,466 171,293 

XII* 120 9,339,121 77,826 110 8,027,269 72,975 5 458,459 91,692 5 853,392 170,678 
УКУПНО   109,182,660     97,200,382     1,712,523       10,269,752   
ПРОСЕК 119   76,619 117   72,271 3   82,793 5 855,813 171,163 

*исплата са проценом до краја године 
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Табела 29.Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1                        у динарима 
План по 

месецима  
2018. 

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО   
Број 

запослених Маса зарада  
Просечна 

зарада 
Број 

запослених Маса зарада  
Просечна 

зарада 
Број 

запослених Маса зарада  
Просечна 

зарада 
број 

запослених 
маса зарада просечна 

зарада     
I 124 10,505,095 84,719 108 8,591,400 79,550 11 979,000 89,000 5 934,695 186,939   
II 124 10,505,095 84,719 108 8,591,400 79,550 11 979,000 89,000 5 934,695 186,939   
III 124 10,505,095 84,719 108 8,591,400 79,550 11 979,000 89,000 5 934,695 186,939   
IV 127 10,772,095 84,820 108 8,591,400 79,550 14 1,246,000 89,000 5 934,695 186,939   
V 127 10,772,095 84,820 108 8,591,400 79,550 14 1,246,000 89,000 5 934,695 186,939   
VI 127 10,772,095 84,820 108 8,591,400 79,550 14 1,246,000 89,000 5 934,695 186,939   
VII 129 10,950,095 84,884 108 8,591,400 79,550 16 1,424,000 89,000 5 934,695 186,939   
VIII 129 10,950,095 84,884 108 8,591,400 79,550 16 1,424,000 89,000 5 934,695 186,939   
IX 129 10,950,095 84,884 108 8,591,400 79,550 16 1,424,000 89,000 5 934,695 186,939   
X 129 10,950,095 84,884 108 8,591,400 79,550 16 1,424,000 89,000 5 934,695 186,939   
XI 129 10,950,095 84,884 108 8,591,400 79,550 16 1,424,000 89,000 5 934,695 186,939   
XII 129 10,950,095 84,884 108 8,591,400 79,550 16 1,424,000 89,000 5 934,695 186,939   

УКУПНО   129,532,141     103,096,800     15,219,000     11,216,341     
ПРОСЕК 127   84,827 108   79,550 14   89,000 5   186,939   

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године 

             Табела 30.Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2 
План по 

месецима  
2018. 

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО 

 Број 
запослених Маса зарада  

Просечна 
зарада 

Број 
запослених Маса зарада  

Просечна 
зарада 

Број 
запослених Маса зарада  

Просечна 
зарада 

број 
запослених 

маса зарада просечна 
зарада    

 I 124 12,385,507 99,883 108 10,129,261 93,789 11 1,154,241 104,931 5 1,102,005 220,401 
 II 124 12,385,507 99,883 108 10,129,261 93,789 11 1,154,241 104,931 5 1,102,006 220,401 
 III 124 12,385,507 99,883 108 10,129,261 93,789 11 1,154,241 104,931 5 1,102,006 220,401 
 IV 127 12,700,300 100,002 108 10,129,261 93,789 14 1,469,034 104,931 5 1,102,006 220,401 
 V 127 12,700,300 100,002 108 10,129,261 93,789 14 1,469,034 104,931 5 1,102,006 220,401 
 VI 127 12,700,300 100,002 108 10,129,261 93,789 14 1,469,034 104,931 5 1,102,006 220,401 
 VII 129 12,910,162 100,079 108 10,129,261 93,789 16 1,678,896 104,931 5 1,102,006 220,401 
 VIII 129 12,910,162 100,079 108 10,129,261 93,789 16 1,678,896 104,931 5 1,102,006 220,401 
 IX 129 12,910,162 100,079 108 10,129,261 93,789 16 1,678,896 104,931 5 1,102,006 220,401 
 X 129 12,910,162 100,079 108 10,129,261 93,789 16 1,678,896 104,931 5 1,102,006 220,401 
 XI 129 12,910,162 100,079 108 10,129,261 93,789 16 1,678,896 104,931 5 1,102,006 220,401 
 XII 129 12,910,162 100,079 108 10,129,261 93,789 16 1,678,896 104,931 5 1,102,006 220,401 
 УКУПНО   152,718,394     121,551,127     17,943,201     13,224,066   
 ПРОСЕК 127   100,011 108   93,789 14   104,931 5   220,401 
 *старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године 

-  
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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 2018. године уплатило у Буџет Републике Србије око 11,7 милиона динара. Планирано 
је да се у Буџет РС у току 2019 године уплати на име разлике пре и после примене Закона 
8.037.810 динара. 

 
ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТE ЗАРАДА  У 2019. години    у динарима 
 

Месец  Исплаћен Бруто 2 у 
2018. години 

 Обрачунат Бруто 2                                
у 2019. години                                        
пре примене 

закона* 

 Обрачунат Бруто 
2                                         

у 2019. години                                                   
после примене 

закона* 

Iзнос уплате у 
буџет РС  

  1. 2. 3. (2-3) 
I 10,697,201 13,037,376 12,385,507 651,869 
II 10,362,404 13,037,376 12,385,507 651,869 
III 10,526,996 13,037,376 12,385,507 651,869 
IV 10,416,210 13,368,737 12,700,300 668,437 
V 10,792,028 13,368,737 12,700,300 668,437 
VI 10,828,152 13,368,737 12,700,300 668,437 
VII 10,788,588 13,589,644 12,910,162 679,482 
VIII 10,817,461 13,589,644 12,910,162 679,482 
IX 10,580,333 13,589,644 12,910,162 679,482 
X 11,072,176 13,589,644 12,910,162 679,482 
XI 10,833,982 13,589,644 12,910,162 679,482 
XII 11,010,824 13,589,644 12,910,162 679,482 

УКУПНО 128,726,356 160,756,205 152,718,394 8,037,810 

     * Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних 
примања код корисника јавних средстава 
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6.4.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 
2018. године. Нето накнада за рад председника Надзорног одбора планирана је у висини 
нето накнаде члана Надзорног одбора увећане за 20%. 
 

Накнаде Надзорног одбора у нето износу 

        
у динарима 

Месец 

Надзорни одбор / Скупштина -                                                              
реализација претходна година 

Надзорни одбор / Скупштина -                                                     
план текућа година 

Укупан 
износ  

Накнада 
председника 

Накнада 
члана 

Број 
чланова 

Укупан 
износ  

Накнада 
председника 

Накнада 
члана Број чланова 

  1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3 
I 225,627 52,067 43,390 4 224,266 51,754 43,128 4 
II 225,627 52,067 43,390 4 224,266 51,754 43,128 4 
III 225,627 52,067 43,390 4 224,266 51,754 43,128 4 
IV 225,627 52,067 43,390 4 224,266 51,754 43,128 4 
V 225,627 52,067 43,390 4 224,266 51,754 43,128 4 
VI 225,627 52,067 43,390 4 224,266 51,754 43,128 4 
VII 225,627 52,067 43,390 4 224,266 51,754 43,128 4 
VIII 225,627 52,067 43,390 4 224,266 51,754 43,128 4 
IX 225,627 52,067 43,390 4 224,266 51,754 43,128 4 
X 225,627 52,067 43,390 4 224,266 51,754 43,128 4 
XI 225,627 52,067 43,390 4 224,266 51,754 43,128 4 
XII 225,627 52,067 43,390 4 224,266 51,754 43,128 4 

УКУПНО 2,707,524       2,691,187       
ПРОСEК 225,627 52,067 43,390 4 224,266 51,754 43,128 4 
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Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу 
            

    
у динарима 

Месец 

Надзорни одбор / Скупштина -                                        
реализација претходна година 

Надзорни одбор / Скупштина -                                                                                                                  
план текућа година 

Укупан 
износ  

Накнада 
председника 

Накнада 
члана Број чланова Уплата у 

буџет 
Укупан 
износ  

Накнада 
председника 

Накнада 
члана Број чланова Уплата у 

буџет 

  1+(2*3) 1 2 3 4 1+(2*3) 1 2 3 4 

I 357,012 82,388 68,656 4 39,668 354,851 81,889 68,241 4 39,428 
II 357,012 82,388 68,656 4 39,668 354,851 81,889 68,241 4 39,428 
III 357,012 82,388 68,656 4 39,668 354,851 81,889 68,241 4 39,428 
IV 357,012 82,388 68,656 4 39,668 354,851 81,889 68,241 4 39,428 
V 357,012 82,388 68,656 4 39,668 354,851 81,889 68,241 4 39,428 
VI 357,012 82,388 68,656 4 39,668 354,851 81,889 68,241 4 39,428 
VII 357,012 82,388 68,656 4 39,668 354,851 81,889 68,241 4 39,428 
VIII 357,012 82,388 68,656 4 39,668 354,851 81,889 68,241 4 39,428 
IX 357,012 82,388 68,656 4 39,668 354,851 81,889 68,241 4 39,428 
X 357,012 82,388 68,656 4 39,668 354,851 81,889 68,241 4 39,428 
XI 357,012 82,388 68,656 4 39,668 354,851 81,889 68,241 4 39,428 
XII 357,012 82,388 68,656 4 39,668 354,851 81,889 68,241 4 39,428 

УКУПНО 4,284,144       476,016 4,258,208       473,136 
ПРОСEК 357,012 82,388 68,656 4 39,668 354,851 81,889 68,241 4 39,428 
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Висина нето накнада за чланове Комисије за ревизију је утврђена на основу Одлуке 
Надзорног одбора. Нето накнада за чланове Комисије за ревизију је утврђена у висини од 
50% од износа нето накнаде члана Надзорног одбора Предузећа пре умањења од 10% 
(47.920 динара). Накнада за рад председника Комисије за ревизију није планирана у 
складу са изјавом именованог председника да се одриче права на накнаду. Уплата у буџет 
није планирана сагласно чл.6 Закона о привременом уређивању основица за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 
(,,Сл.гласник РС“ бр 116/2014) 

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу 

у динарима 

Месец 

Комисија за ревизију -                                                                                                                                               
реализација претходна година 

Комисија за ревизију -                                                                       
план текућа година 

Укупан износ  Накнада 
председника 

Накнада 
члана Број чланова Укупан износ  Накнада 

председника 
Накнада 

члана Број чланова 

  1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3 

I 48,212 0 24,106 2 47,920 0 23,960 2 
II 48,212 0 24,106 2 47,920 0 23,960 2 
III 48,212 0 24,106 2 47,920 0 23,960 2 
IV 48,212 0 24,106 2 47,920 0 23,960 2 
V 48,212 0 24,106 2 47,920 0 23,960 2 
VI 48,212 0 24,106 2 47,920 0 23,960 2 
VII 48,212 0 24,106 2 47,920 0 23,960 2 
VIII 48,212 0 24,106 2 47,920 0 23,960 2 
IX 48,212 0 24,106 2 47,920 0 23,960 2 
X 48,212 0 24,106 2 47,920 0 23,960 2 
XI 48,212 0 24,106 2 47,920 0 23,960 2 
XII 48,212 0 24,106 2 47,920 0 23,960 2 

УКУПНО 578,544       575,040       
ПРОСEК 48,212 0 24,106 2 47,920 0 23,960 2 
 

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу 
            у дин. 

Месец 

Комисија за ревизију -                                                                                                                    
реализација претходна година 

Комисија за ревизију -                                                                                                                             
план текућа година 

Укупан 
износ  

Накнада 
председника 

Накнада 
члана 

Број 
чланова 

Уплата у 
буџет Укупан износ  

Накнада 
председни

ка 
Накнада члана Број 

чланова 
Уплата у 

буџет 

  1+(2*3) 1 2 3 4 1+(2*3) 1 2 3 4 

I 76,285 0 38,142 2 0 75,823 0 37,911 2 0 
II 76,285 0 38,142 2 0 75,823 0 37,911 2 0 
III 76,285 0 38,142 2 0 75,823 0 37,911 2 0 
IV 76,285 0 38,142 2 0 75,823 0 37,911 2 0 
V 76,285 0 38,142 2 0 75,823 0 37,911 2 0 
VI 76,285 0 38,142 2 0 75,823 0 37,911 2 0 
VII 76,285 0 38,142 2 0 75,823 0 37,911 2 0 
VIII 76,285 0 38,142 2 0 75,823 0 37,911 2 0 
IX 76,285 0 38,142 2 0 75,823 0 37,911 2 0 
X 76,285 0 38,142 2 0 75,823 0 37,911 2 0 
XI 76,285 0 38,142 2 0 75,823 0 37,911 2 0 
XII 76,285 0 38,142 2 0 75,823 0 37,911 2 0 

УКУПНО 915,420         909,873   454,937     
ПРОСEК 76,285 0 38,142 2 0 75,823   37,911 2   
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7.Планиране набавке у 2019.години 
 

У 2019.години планира се   да се  у свим склоништима изведу радови текућег 
одржавања те се из тог разлога планира набавка  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). Одређене 
инвестиционе радове на одржавању склоништа, који по обиму и потребној 
квалификационој структури посла превазилазе могућности ЈП за склоништа, планира се да 
се изведе са кооперантима. За склоништа која се мирнодопски користе трошкове 
одржавања су уговором пренети на закупце. Радове текућег одржавања у Београду 
извршава 6 екипа по 3-4 радника, а у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу по једна екипа..  

 
Текуће одржавање склоништа планира се у оквиру  активности:  
 
а) набавка потрошног материјала и алата за службу одржавања  
б) набавка опреме и уређаја за склоништа 
в) услуге других лица у функцији одржавања  
г)  увођење других лица за извођење радова санације у склоништима  
 
У табеларном прегледу дат је преглед  инвестиционих улагања, планираних набавки за 
набавку добара, радова и услуга за потребе одржавања  објеката, планираних набаки 
добара и услуга у функцији обављања делатности 
 
 

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ  УЛАГАЊА 
б) Набавка инвестиционе опреме и уређаја  
 
У периоду од 2011-2018.године ЈП за склоништа је уложило значајна 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. С тим у вези, ЈПС у 2019.години ставља акценат на 
активности текућег и инвестиционог одржавања склоништа, како би омогућили основну 
функционалност, као и заштиту склоништа надзиђивањем са суинвеститором и планира 
набавку недостајуће опреме у склоништима. 
 
Све инвестицоне активности, предузеће финансира сопственим средствима. 
Образложење  инвестиционих улагања у набавку опреме и заштиту склоништа 
надзиђивањем  са суинвеститором. 
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1. Набавку опреме за склоништа  у 2019.год. планира  се улагање у набавку 
лежајева у износу од                  динара и набавку санитарне опреме у износу од                 
динара. 
 

2. Набавка испуне за лежајеве (             динара) 
Опремање постојећих лежајева у склоништима испуном,тамо где су постојеће 
платна иструлила због утицаја воде и влаге. Набавка је планирана у 2018 години и 
преноси се у 2019.годину обзиром да  је набавка у току. 

 
3. Набавка и уградња агрегата у просторијама за пешчани предфилтер у износу 

од         динара 
 

4. Набавка службених возила (2.5 милиона динара). Програмом пословања за 2016 годину 
планирана је куповина путничких возила Обезбеђење средстава за ову набавку је 
планирано од продаје  7 возила. Имајући у виду да у току 2017 године није извршена 
комплетна продаја возила, извршена је само делимична набавка  возила за потребе 
техничке службе. Неутрошена средства за  набавку возила се преносе у 2019.годину, када 
се планира куповина једног аутомобила. Набавка возила је неопходна због дотрајалости и 
непоузданости постојећих и планираних активности у 2019.години који захтевају  
повећану потребу за возилима. 
 
 

5. Због застарелости хардвера и оперативног система и ниске поузданости (рачунари 
са OEM WinXP лиценцама) потребно је део постојећих рачунара заменити новим. 
Планирано је да се у 2019. години поред набавки рачунара, набаве штампачи и 
остали електронски уређаји и апарати. Планирана средства за ову намену  износе                
динара 
 

6. Имајући у виду велики број склоништа и склонишне опреме, а у циљу  олакшаног 
вршења  инвентарисања, у 2018.години планирана је  набава  софтвер са опремом 
за аутоматизацију вршења пописа опреме и инвентара  (бар код скенери), Како 
наведена набака није завршена, реализација се преноси у 2019.годину 
 
 

7. За реализацију активности надзиђивања склоништа у 2019.години, планирана су средства у 
износу од                   динара .  
 

8. Oд дела планираних активности у 2018.години везаних за надоградњу склоништа, услед 
промењених околности, одустало се од даљих улагања : 

- Куповина земљишта која је планирана  у износу         динара, коригује се на             
динара, обзиром да је  Дирекција за имовину Републике Србије сагласна да се за 
регулисање предметног земљишта   не врши промет, односно куповина. Планирани 
износ односи се за прибављање дела парцеле у Новом Саду за објекат у ул. 
Бранимира Ћосића 48. 
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- Израда идејног решења за електронско  подношење захтева за локацијске улове 
умањује се за      динара  обзиром да реализација за један објекат није могућа 
обзиром да прелази регулациону линију. 

- Одустаје се од прибављања локацијских услова комуналних кућа у износу од   
динара  обзиром да је било планирано улагање за три објекта од којих два нису 
укњижена, а за један није усвојен план детаљне регулације. 

- Због преласка регулационе линије за један објекат  одустаје се од израде Студије 
оправданости и исплативости, тако да се планирана средства  у износу од           
динара  
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ТАБЕЛА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА 
                У 000 дин 

Р
е
д
н
и
 
б
р
о
ј 

Назив капиталног пројекта 

Година 
почетка 
финанси

рања 
пројекта 

Година 
завршетка 
финансир

ања 
пројекта 

Укупна 
вредност 
пројекта 

Реализовано 
закључно са 

31.12.2018 
претходне 

године 

Структура финансирања 

Износ 
према 

 извору 
финанс
ирања 

2019 
план                      

(текућа 
година) 

2020 
план                              

(текућа +1 
година) 

20_ 
план                            

(текућа 
+2 

године) 

Након 
____                        
(+3 

године) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Пројекат заштите склоништа надзиђивањем 
са инвеститором-Израда плана детаљне 
регулације мреже склоништа 

2017 2020   Сопствена средства        
      Позајмљена средства        
      Средства буџета  (по контима)        
      Остало        

2 

Пројекат заштите склоништа надзиђивањем 
са инвеститором-Израда катастарско-
топграфских планва за потребе израде 
плана детаљне регулације мреже склоништа 

2018 2019   Сопствена средства        
      Позајмљена средства        
      Средства буџета  (по контима)        
      Остало        

3 
Пројекат заштите склоништа надзиђивањем 
са инвеститором-Куповина- закуп  
земљишта 

2018 2019   Сопствена средства        
      Позајмљена средства        
      Средства буџета  (по контима)        
      Остало        

4 

Пројекат заштите склоништа надзиђивањем 
са инвеститором-Израда урбанистичких 
пројеката препарцелације и израда 
урбанистичког пројекта  и идејног решења 

2018 2020   Сопствена средства        
      Позајмљена средства        
      Средства буџета  (по контима)        
      Остало        

5 

Пројекат заштите склоништа надзиђивањем 
са инвеститором-Израда студије 
оправдаости и исплативности надзиђивања 
склоништа Гандијева 53а, Бранимира 
Ћосића 48 

2018 2020   Сопствена средства        
      Позајмљена средства        
      Средства буџета  (по контима)        

      Остало        

6 Пројекат заштите склоништа надзиђивањем 
са инвеститором-Израда идејног решења 

2018 2019   Сопствена средства        
      Позајмљена средства        
      Средства буџета  (по контима)        
      Остало        

7 
Пројекат заштите склоништа надзиђивањем 
са инвеститором-Таксе за планове и 
локацијске услове 

2018 2019   Сопствена средства        
      Позајмљена средства        
      Средства буџета  (по контима)        
      Остало        

8 

Пројекат заштите склоништа надзиђивањем 
са инвеститором-Услуга дефинисања 
параметара  у процесу спровођења поступка 
припреме и  надзиђивања склоништа са 
суинвеститором 

2018 2019   Сопствена средства        
      Позајмљена средства        
        Средства буџета  (по контима)           

        Остало           
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Ре
дн
и 
бр
ој 

Назив капиталног пројекта 

Година 
почетка 

финансира
ња 

пројекта 

Година 
завршетк

а 
финансир

ања 
пројекта 

Укупна 
вредност 
пројекта 

Реализовано 
закључно са 
31.12.2018 
претходне 

године 

Структура финансирања 

Износ 
према 

 извору 
финанс
ирања 

2019 
план                      

(текућа 
година) 

2020 
план                              

(текућа +1 
година) 

20_ 
план                            

(текућа 
+2 

године) 

Након 
____                        
(+3 

године) 

9 

Пројекат заштите склоништа надзиђивањем 
са инвеститором-Прибављање 
урбанистичко-техничке документације за 
потребе надзиђивања склоништа за 
изградњу мокрих чворова у претпросторима 
и сл (информација о локацији, израда 
урбанистичких пројеката, пројеката 
препарцелизације, прибављање локацијских 
услова, услуга комуналних предузећа 

2019 2019   Сопствена средства         
      Позајмљена средства         
      Средства буџета  (по контима)         

      Остало         

10 

Пројекат заштите склоништа надзиђивањем 
са инвеститором-Дорада идејног решења за 
електрнско поношење захтева за Л.У. И 
прибављање локацијских услова са 
условима комуналних предузеча за локације 
О.Жупанчића 42 и 49 и Гандијеву 53 

2019 2019   Сопствена средства         
      Позајмљена средства         
      Средства буџета  (по контима)         

      Остало         

11 

Пројекат заштите склоништа надзиђивањем 
са инвеститором-Израда предходне студије 
оправданости за складиште у улици Јована 
Миодраговића 11а 

2019 2019   Сопствена средства         
      Позајмљена средства         
      Средства буџета  (по контима)         
      Остало         

12 Набавка опреме за боравак у склоништима- 
лежајеви и седишта 

2019 2019   Сопствена средства         
      Позајмљена средства         
      Средства буџета  (по контима)         
      Остало         

13 Набавка опреме за боравак у склоништима- 
санитарна опрема 

2019 2019   Сопствена средства         
      Позајмљена средства         
      Средства буџета  (по контима)         
      Остало         

14 Набака испуне лежајева 

2018 2019   Сопствена средства         
      Позајмљена средства         
      Средства буџета  (по контима)         
      Остало         

15 Набавка и уградња агрегата у просторијама 
ППФ-а 

2019 2019   Сопствена средства         
      Позајмљена средства         
      Средства буџета  (по контима)         
      Остало         

16 Набавка возила  

2017 2019   Сопствена средства         
      Позајмљена средства         
      Средства буџета  (по контима)           
        Остало           
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Ре
дн
и 
бр
ој 

Назив капиталног пројекта 

Година 
почетка 

финансира
ња 

пројекта 

Година 
завршетк

а 
финансир

ања 
пројекта 

Укупна 
вредност 
пројекта 

Реализовано 
закључно са 
31.12.2018 
претходне 

године 

Структура финансирања 

Износ 
према 

 извору 
финанс
ирања 

2019 
план                      

(текућа 
година) 

2020 
план                              

(текућа +1 
година) 

20_ 
план                            

(текућа 
+2 

године) 

Након 
____                        
(+3 

године) 

17 Канцеларијски намештај 

2019 2019    Сопствена средства         
       Позајмљена средства         
       Средства буџета  (по контима)         
       Остало         

18 Набавка  рачунара и штампача 

2019 2019    Сопствена средства         
       Позајмљена средства         
       Средства буџета  (по контима)         
       Остало         

19 Набавка скенера за рад писарнице 

2019 2019    Сопствена средства         
       Позајмљена средства         
       Средства буџета  (по контима)         
       Остало         

20 Набавка три УПС-а за напајање сервера за  
видео надзор 

2019 2019    Сопствена средства         
       Позајмљена средства         
       Средства буџета  (по контима)         
       Остало         

21 Дигитални фотоапарат  

2019 2019    Сопствена средства         
       Позајмљена средства         
       Средства буџета  (по контима)         
       Остало         

22 Набака софтвера и опрема за 
аутоматизацију пописа опреме и инвентара 

2018 2019    Сопствена средства         
        Позајмљена средства         
        Средства буџета  (по контима)           
        Остало           
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Табела 37.- План инвестиционих улагања            у дин 

Редни 
број Назив инвестиционог улагања  Извор 

средстава 

Година 
почетка 
финанси

рања 

Година 
завршет

ка 
финанси

рања 

Укупна 
вредност  

Износ 
инвестиционо

г улагања 
закључно са 
претходном 

годином 

План                                           
01.01.-

31.03.2019 

План                                         
01.01.-

30.06.2019 

План                                     
01.01.-

30.09.2019 

План                                                          
01.01.-

31.12.2019 

1 
Пројекат заштите склоништа надзиђивањем са 
инвеститором-Израда плана детаљне регулације мреже 
склоништа 

сопствена 
средства 

2017 2020       

2 

Пројекат заштите склоништа надзиђивањем са 
инвеститором-Израда катастарско-топграфских планва 
за потребе израде плана детаљне регулације мреже 
склоништа 

сопствена 
средства 

2018 2019       

3 Пројекат заштите склоништа надзиђивањем са 
инвеститором-Куповина- закуп  земљишта 

сопствена 
средства 2018 2019       

4 

Пројекат заштите склоништа надзиђивањем са 
инвеститором-Израда урбанистичких пројеката 
препарцелације и израда урбанистичког пројекта  и 
идејног решења 

сопствена 
средства 

2018 2020       

5 

Пројекат заштите склоништа надзиђивањем са 
инвеститором-Израда студије оправдаости и 
исплативности надзиђивања склоништа Гандијева 53а, 
Бранимира Ћосића 48 

сопствена 
средства 

2018 2020       

6 Пројекат заштите склоништа надзиђивањем са 
инвеститором-Израда идејног решења 

сопствена 
средства 2018 2019       

7 Пројекат заштите склоништа надзиђивањем са 
инвеститором-Таксе за планове и локацијске услове 

сопствена 
средства 2018 2019       

8 

Пројекат заштите склоништа надзиђивањем са 
инвеститором-Услуга дефинисања параметара  у 
процесу спровођења поступка припреме и  
надзиђивања склоништа са суинвеститором 

сопствена 
средства 

2018 2019       

9 

Пројекат заштите склоништа надзиђивањем са 
инвеститором-Прибављање урбанистичко-техничке 
документације за потребе надзиђивања склоништа за 
изградњу мокрих чворова у претпросторима и сл 
(информација о локацији, израда урбанистичких 
пројеката, пројеката препарцелизације, прибављање 
локацијских услова, услуга комуналних предузећа 

сопствена 
средства 

2019 2019       

10 

Пројекат заштите склоништа надзиђивањем са 
инвеститором-Дорада идејног решења за електрнско 
поношење захтева за Л.У. И прибављање локацијских 
услова са условима комуналних предузеча за локације 
О.Жупанчића 42 и 49 и Гандијеву 53 

сопствена 
средства 

2019 2019       

11 
Пројекат заштите склоништа надзиђивањем са 
инвеститором-Израда предходне студије оправданости 
за складиште у улици Јована Миодраговића 11а 

сопствена 
средства 

2019 2019       

12 Набавка опреме за боравак у склоништима- лежајеви и 
седишта 

сопствена 
средства 2019 2019       
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Редни 
број Назив инвестиционог улагања  Извор 

средстава 

Година 
почетка 
финанси

рања 

Година 
завршет

ка 
финанси

рања 

Укупна 
вредност  

Износ 
инвестиционо

г улагања 
закључно са 
претходном 

годином 

План                                           
01.01.-

31.03.2019 

План                                         
01.01.-

30.06.2019 

План                                     
01.01.-

30.09.2019 

План                   
01.01.-

31.12.2019 

13 Набавка опреме за боравак у склоништима- санитарна 
опрема 

сопствена 
средства 2019 2019       

14 Набака испуне лежајева сопствена 
средства 2018 2019       

15 Набавка и уградња агрегата у просторијама ППФ-а сопствена 
средства 2019 2019       

16 Набавка возила  сопствена 
средства 2017 2019       

17 Канцеларијски намештај сопствена 
средства 2019 2019       

18 Набавка  рачунара,  штампача и друге електронске 
опреме и апарата 

сопствена 
средства 2019 2019       

19 Набавка скенера за рад писарнице сопствена 
средства 2019 2019       

20 Набавка три УПС-а за напајање сервера за  видео 
надзор 

сопствена 
средства 2019 2019       

21 Дигитални фотоапарат  сопствена 
средства 2019 2019       

22 Набака софтвера и опрема за аутоматизацију пописа 
опреме и инвентара 

сопствена 
средства 2018 2019       

Укупно:             
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Табела 38: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности-текуће одржавање 
Редни 
број Предмет набавке План 

2018 
реализација 

2018 
Пренос у 

2019 План 2019 Укупно план 
2019 

План 01.01.-
31.03.2019 

План 01.01.-
30.06.2019 

План 01.01.-
30.09.2019 

План 01.01.-
31.12.2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 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 ситног инвенатра и  алата за потребе тех, 
контроле 

1.9     Набавка аутоделова и потрошног материјала за 
одржавања возила - гуме за возила 

1.10 Набавка материјала за одржавање пословне зграде 
2 Средства личне заштите 

3 Набавка делова опреме за самоспашавање ради 
комплетирања 

4 Остали ситан материјал и инвентар који није обухваћен 
напред наведеним 

5 Набавка алата, резервних делова и материјала за 
одржавање хардвера 

  УКУПНО НАБАВКА ДОБАРА          II РАДОВИ 

1 
Извођење радова текућег и инвестиционог одржавања у 
склоништима увођењем копераната (санација објеката 
и инсталација) 

  2 Xитни непредвиђени радови  
  УКУПНО НАБАВКА РАДОВА 

III 

III-I УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА СКЛОНИШТА 
И ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 

1 Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације 
2 Одржавање стаклене фасаде пословне зграде 
3 Одржавање подова пословне зграде и подних облога 
4 Услуге ангажовања на одгушивању канализације 

III-II УСЛУГЕ  ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ И 
ИНСТАЛАЦИЈА 

5 Услуге сервисирања и одржавања  возног парка* 
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Редни 
број Предмет набавке План 

2018 
реализација 

2018 
Пренос у 

2019 План 2019 Укупно план 
2019 

План 01.01.-
31.03.2019 

План 01.01.-
30.06.2019 

План 01.01.-
30.09.2019 

План 01.01.-
31.12.2019 

8 Услуге одржавања телефонске централе и 
телефонске инфраструктуре 

9 

Услуге сервисирања и контроле противпожарних и 
хидрантских система у склоништу, сервис, и 
поправка инсталација и уређаја у пословној згради и 
сервис и контрола ПП система у пословној згради и 
склоништима (гаражама) 

         

7.1 
П1 - услуге сервисирања и контроле  
противпожарних и хидрантских система у 
склоништу 

7.2 П2 - сервис и поправка инсталација и уређаја у 
пословној згради 

7,3 П3 - сервис и контрола ПП система у пословној 
згради и склоништима (гаражама) 

8 Сервис и поправка пумпи и алата за одржавање 
склоништа 

9 Викловање мотора за филтровентилационе уређаје  у 
склоништима 

10 
Наменска израда резервних делова за затварање 
отвора за кретање и резервних делова за 
филтровентилационе уређаје у склоништима 

11 Сервис ВПХ и ВХ врата у склоништима 

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

III-3 ОСТАЛЕ УСЛУГЕ    
13 Пријава потрошача ЕДБ 
14 Промена у називу потрошача 

15 Прибављање пројектне  документације и пријава 
потрошача ЕДБ 

16 Кошење траве и уклањање растиња над и око 
склоништа 

17 Остале ситне занатске услуге које нису обухваћене 
  УКУПНО НАБАВКА УСЛУГА     
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Табела 38а: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности 
Редн
и број Предмет набавке План 2018 реализација 

2018 
Пренос у 

2019 План 2019 Укупно 
план 2019 

План 01.01.-
31.03.2019 

План 01.01.-
30.06.2019 

План 
01.01.-

30.09.2019 

План 01.01.-
31.12.2019 

1 Набавка горива* 
2 Средства за одржавање хигијене 
3 Канцеларијски материјал и тонери 
3 Канцеларијски материјал  
3 Тонери 
4 Топли и хладни напици 
5 Набавка електричне енергије* 
6 Набавка стручне литературе 
7 Набака тагова за очитавање путарине 
9 Заставе 
10 Набавка материјала за складиштење ИТ података 

11 Допуна 6 ормарића за прву помоћ и набавка 2 
приручне апотеке 

  УКУПНО НАБАВКА ДОБАРА 
1 Обезбеђење објеката* 
2 Лиценцирање софтвера- антивирус заштита 
3 Осигурање  
3 Пословних објекта и ѕграда 
3 запослених 
3 штете трећим лицима 
3 Осигурање сервера 
4 Ревизија ФИ и актуарски обрачун 
4 Ревизија ФИ  
4 Актурарски обрачун 
5 Консултантске услуге 
6 Здравствене услуге (систематски прегледи)  
7 Предходни и  периодични прегледи радника  
8 Интернет услуге 

9 Израда  и одржавање web sajta ЈПС 
ОРН 

10 Одржавање   ASW информационог система 
14 Услуга процене инвестиционих некретнина 

15 Одржавање акредитације за контролно тело-годишња 
накнада 

16 Редовно надзорно оцењивање АТС 
17 Ванредно надзорно оцењивање АТС 
18 Проширење обима акредитације 
19 Преиспитивање и интерна провера 
20 Еталонирање мерних инструмената 
21 услуге копирања и коричења 

22 Услуге коришћења пројеката  и увида у оквиру уписа 
права својине 
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Редни 
број Предмет набавке План 2018 реализација 

2018 
Пренос у 

2019 План 2019 Укупно 
план 2019 

План 01.01.-
31.03.2019 

План 01.01.-
30.06.2019 

План 
01.01.-

30.09.2019 

План 01.01.-
31.12.2019 

# Услуга увођења ISO стандарда 9001 
23 ИСО стандард 9001обрада 
23 ИСО стандарди 9001 увођење 
23 Сертификација  

24 Услуге стручног образовања запослених /семинари, 
лиценце/ 

25 Обука 10 радника из области прве помоћи 

26 Услуге прикључка и сагласност на прикључак објеката 
на јавне енергетске системе, водовод и каналиѕације 

27 
Легализација изграђених склоништа (израда пројектне 
документације, разне таксе за укњижбу, употребне 
дозволе и остало) 

28 Трошкови судских такси** 
29  Услуге  вештачења  
30 Трошкови  извршења и јавних извршитеља 

  Тршкови  административних такси за упис права 
својине 

31 Трошкови по основу захтева за заштиту права у 
поступцима јавних набавки 

32 ПТТ услуге 
32 Поштанске услуге -брза пошта 
32 Поштанске услуге -обична  пошта 
33 Услуге фиксне телефоније* 
34 Мобилана телефонија* 
35 Комуналне услуге и грејање 

36 Адвокатске услуге у споровима које воји ЈПС и који се 
воде против ЈПС 

37 Услуге техничког прегледа, регистрације возила и 
осигурања возила 

38 Тр. Уградње праћења и одржавања ГПС система 

39  Трошкови уградње, праћења и  одрж.видео надзора у 
прост. ЈПС-а 

40 Ангажовање аутопревозника 
41 Прање службених аутомобила 

42 остале ситне занатске услуге које нису обухваћене 
напред наведеним 

43 Допуна Акта процене ризика радних места ЈПС  
44 Периодично испитивање радне околине 
45 Оглашавање и друго 
  УКУПНО НАБАВКА  УСЛУГА 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
            

Предмет набавке План 2018 реализација 
2018 

Пренос у 
2019 План 2019 Укупно план 

2019 
План 01.01.-
31.03.2019 

План 01.01.-
30.06.2019 

План 01.01.-
30.09.2019 

План 01.01.-
31.12.2019 

ИНВЕСТИЦИОНА 
УЛАГАЊА       

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
Набавка добара 
Набавка радова 
Набавка услуга 

НАБАВКА У СВРХУ 
ОБАВЉАЊА 
ДЕЛАТНОСТИ 

Набавка добара 
Набавка услуга 

УКУПНО УЛАГАЊА 
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9.СРEДСТВА ЗА ПОСEБНE НАМEНE 
 
Табела . Средства за посебне намене 

у динарима 

Р. 
бр. Позиција 

План у 2018.                           
(претходна 

година) 

Реализација у 
2018.               

(претходна 
година) 

План за                   
01.01.-31.03.2019 

План за                   
01.01.-

30.06.2019. 

План за                   
01.01.-

30.09.2019. 

План за                   
01.01.-

31.12.2019. 

1. Спонзорство             
2. Донације       3. Хуманитарне активности             
4. Спортске активности             
5. Репрезентација       
6. Реклама и пропаганда       7. Остало       

 Предузеће не планира издатке по основу спонзорства и донација на основу Смерница за израду годишњих програма 
пословања за 2019. годину  
 
 Трошкови репрезентације  су уназад неколико година били минимални, и уз поштовање смерница  Владе нису  
повећавани. У 2019.години се очекују повећене потребе услед планираних активности на надзиђивању  склоништа, 
активности на  повећању издатности, промовисању  места и улоге предузећа у окружењу што захтева потребу планиарања и  
издвајања  средстава за намену репрезентације као и рекламе и пропаганде. ЈП за склоништа планира да у 2019.години буде 
изабран суинвенститор и да се започне извођење радова на надоградњи склоништа  којом би се добио нови простор  
површине од око 10.000м2. 
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10.ЗАDУЖEНОСТ 

10.1.Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза 

Предузеће није оптерећено кредитним задужењима, односно нема кредитних обавеза. 

 

 

11.ПОЛИТИКА ЦEНА 
 

Просечне цене закупа, према врсти простора који издајемо у поступку јавног 
надметања, планиране у 2019. години: 

Табела. Просечна месечна цена закупа по врсти објекта у динарима 

Врста објекта 

Просечна 
реализована цена 
у динарима у 2018. 

години по м2 

Просечна 
планирана цена у 
динарима у 2019. 

години по м2 

индекс 3/2 

1 2 3 4 
склониште 175.32 179.35 1.023 
локал 813.35 832.05 1.023 
пословни простор 1,154.68 1,181.23 1.023 

 Просечна цена по м2 простора пројектована је са 2,3% повећања, за 2019.годину  у 
односу на постигнуту просечну цену из 2018. 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 2019. у односу на 2018. годину променити у просеку за 2,3%. 

 Полазећи од структуре реализованих површина за издавање према врсти објекта у 
2018. години и планираних промена цене закупа по врстама објекта, просечно повећање 
цене закупа у 2019. години би износило око 2,3%  (до износа пројектоване инфлације). 
 
 

Цене закупа склоништа, гаража, пословних простора и локала дефинишу се у 
складу са Правилником о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа 
у миру ("Сл. гласник РС", бр.61/2001 и 69/2001), Правилником о начину и условима 
коришћења локала, гаража и лагума ("Сл. гласник РС", бр. 113/04), Одлуком о висини 
закупнине за мирнодопско коришћење склоништа ("Сл.гласник РС", бр. 1/2002) и 
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Одлуком о висини закупа за коришћење локала, гаража и лагума ("Сл. гласник РС", бр. 
113/2004). 
 

Минимална цена закупа склоништа одређује се према члану 5. Одлуке о висини 
закупнине за мирнодопско коришћење склоништа, а на основу цене пословног простора за 
одређену градску зону и параметара који карактеришу квалитет склоништа. Тако добијена 
цена се умањује за 30 % зато што се ради о склоништима. Према члану 4. наведене Одлуке 
уговорне цене се могу мењати у складу са одредбама уговора о закупу. 
 

Минималне цене, одређене према Одлуци о висини закупнине за мирнодопско 
коришћење склоништа, су почетне у поступку издавања склоништа у закуп, што значи да 
се са закупцем не може закључити уговор са ценом нижом од овако утврђене цене, 
изузимајући умањења одобрена од стране Надзорног одбора, у складу са Уредба о 
условима прибављања и отуђења непокрености непосредном погодбом и  давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно  прибављања и уступања искоришћавања других 
имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(,,Сл. Гласник РС бр 16/2018) 
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. 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. 
 

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. У складу са том клаузулом Уредбе, Надзорни одбор је донео одлуке о умањењу 
цена закупа склоништа за 20% - за склоништа која нису издата у закуп након два 
узастопна покушаја издавања у закуп, односно за 40% након 3 узастопна неуспела 
покушаја издавања у закуп - Одлуке бр. 3-16/2015-9, 3-3/16-1, 3-9/2016-5 и 3-9/2016-6. 
Напомињемо да се ова клаузула Уредбе примењује од 10. јуна 2015. године.  
 

Уредбом је дефинисано да закупац може бити ослобођен плаћања закупнине током 
периода извођења радова који имају карактер инвестиционог одржавања на закупљеној 
непокретности за период док трају радови, а најдуже шест месеци, на основу посебно 
образложене одлуке надлежног органа носиоца права јавне својине. Ова клаузула Уредбе 
није примењивана у 2018. години. 
 

У складу са чланом 18. став 1. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину 
("Сл. гласник РС", бр. 103/15), директни и индиректни корисници буџета Републике 
Србије не плаћају закупнину за коришћење непокретности у јавној својини, тј. те просторе 
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користе без накнаде, уз обавезу плаћањ комуналних трошкова насталих употребом воде, 
електричне и топлотне енергије и осталих комуналних и ПТТ услуга. 
 

Минималне цене закупа склоништа која су јавно оглашавана током 2018. године 
усклађиване су са ценама пословног простора (магацини) у зони за општину у којој се 
склоништа налазе, док су цене пословних простора и локала, оглашених у 2018. години, 
усклађене са ценама пословног простораи локала на тржишту.  
 

Корекција - усклађивање цена закупа за издате непокретности извршена је у складу 
са Одлуком Надзорног одбора бр. 3-9/2016-14 од 22.09.2016. године, са применом од 01. 
јануара 2018. године. При дефинисању корекције цена имале су се у виду следеће 
околности: 
 

С обзиром да уговорима о закупу није прецизиран начин промене цене, то је као 
полазиште за дефинисање повећања цена закупа издатих склоништа и гаражних места у 
склоништима узета тадашња минимална цена, одређена према Одлуци. При предлагању 
корекције цена узето је у обзир следеће: разлог због кога се има диспаритет у цени, укупан 
износ разлике закупнине по минимаалној и уговорној цени, делатност за коју се 
склониште користи, година последње корекције цена и проценат те корекције, величина 
закупљеног простора, број закупљених простора од стране појединог закупца, промена 
градске зоне са директним одразом на висину минималне цене, делатност за коју се 
склониште користи (нпр. спортска делатност), смањено интересовање тржишта за закуп 
склоништа, процена ризика да закупци откажу даљи закуп због корекције цена у условима 
отежаног пословања због економске кризе у трајању, и сл. 
 

Позитивни ефекти спроведене корекције цена су око 88% у односу на максимално 
могуће што се,у условима још увек присутне економске кризе, може сматрати успешним. 
 

Усклађивање цене закупа за износ пројектоване стопе инфлације вршиће се на 
крају сваке године, 31. децембра, са почетком примене нове цене од 01. јануара наредне 
године. Ово усклађивање цене је уговорна обавеза, а примена усклађивања отпочиње 01. 
јануара 2018. Године, тако да је наредно услађивање 01.01.2019.године. 
 

Склоништа која се мирнодопски користе као оставе (шупе) станара, што им је 
пројектована мирнодопска намена, користе се без закључених уговора, дакле, без плаћања 
закупнине. Како им је пројектована намена за шупе станара, то се не могу комерцијално 
користити, а и иначе нису погодана  
за издавање, јер су лоцирана у стамбеним објектима, један или два нивоа испод земље, са 
приступом кроз стамбени објекат. 
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Политика цена пружања услуге техничке контроле склоништа 
 
 По добијању акредитације, ЈП за склоништа, у оквиру своје делатности обавља 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. 

Рб Услуга Опис услуге 
Ангажована 

радна 
снага 

Просечно 
утрошено 

време 

Јед. 
цена Укупно 

1. Техничка контрола 
склоништа 

Dетаљан 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 
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Рб Услуга Опис услуге Ангажована 
радна 
снага 

Просечно 
утрошено 

време 

Јед. 
цена 

Укупно 

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 

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 

Dетаљан 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 
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Рб Услуга Опис услуге Ангажована 
радна 
снага 

Просечно 
утрошено 

време 

Јед. 
цена 

Укупн
о 

3. 

Поновна техничка 
контрола (у периоду од 

једне календарске 
године) 

Dетаљан 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 

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 
Gрада Београда 

     

5.1 
Трошкови превоза за 
места ван територије 
Gрада 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 рад. 

дану 
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12.ЗАКЉУЧАК 
 
 
 
 

 Предузеће ће  у 2019. години интензивирати активности на повећању прихода од 
издавања објеката у закуп, проширењу обима вршења техничке контроле и   заштити 
склоништа надзиђивањем са суинвеститором што ће  обезбедити додатни простор. 
Планира се да се кроз повећање сопствених прихода смањује губитак у пословању и да  у 
догледно време предузеће почне да послује са добитком.  

 
 
 
 
 
       ПРЕДСЕДНИК  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
 
              Срђан  Рашковић, дипл.прав. с.р. 


