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2. Основни подаци о јавном предузећу
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.
Због повећања неновчаног капитала предузећа, донета је Одлука о измени Одлуке о
усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа Београд – Нови Београд са
Законом о јавним предузећима ( „Сл.гласник РС“бр. 38/2018).
Пословно име
Оснивач
Надлежна филијала Пореске управе
Шифра делатности
Матични број
ПИБ
Седиште
Email
ЈББК
Надлежно министарство

Јавно предузеће за склоништа
Влада Републике Србије
Београд
4339 остали завршни радови
07892845
100143406
Булевар Михаила Пупина 117а Нови Београд
office@sklonista.co.rs
82799
Министарство унутрашњих послова РС

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.

Годишњи програм пословања ЈП за склоништа за 2019.године усвојен је од
стране Надзорног одбора на седници одржаној 08.01.2019.године, на који је Влада
Републике Србије дала сагласност решењем 05 бр.023-1977/2019 на седници одржаној
27.02.2019.године (Сл. Гласник РС,, бр.13/19 од 28.02.2019.године)
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2.1 Основни подаци о информатору
Информатор о раду Јавног предузећа за склоништа (у даљем тексту Информатор)
израђен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и у складу са Упутством за
објављивање информатора о раду државног органа („Сл. гласник РС“ бр. 68/10).
За тачност и потпуност података објављених у Информатору одговоран је
директор Небојша Стојановић, маст.екон.
Oвлашћењем директора Јавног предузећа за склоништа бр. 1-155/13-6 од
15.01.2014.године, овлашћено лице за решавање захтева за слободан приступ
информацијама од јавног значаја из делокруга Јавног предузећа за склоништа, израду
Информатора и редовно ажурирање истог је Душица Станојевић, дипл. правник,
dusicа.stanojevic@sklonista.co.rs.
Информатор се објављује први пут септембра 2014. године на интернет адреси
www.sklonista.co.rs, под насловом Информатор о раду Јавног предузећа за склоништа.
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3. Организациона структура
Правилником о организацији и систематизацији радних места ЈП за склоништа дефинисана је следећа организациона шема:

ДИРЕКТОР

Кабинет директора
Интерни ревизор

Сектор за економске
послове

Сектор за правне,
кадровске и опште
послове

Сектор за мирнодопско
коришћење објеката

Сектор за техничке
послове

Служба финансијских
послова и обрачуна
зарада

Служба за правне и
кадровске послове

Служба за мирнодопско
коришћење склоништа и
гаража у склоништима

Служба техничке
припреме одржавања

Служба рачуноводства и
контролинга

Служба за опште послове

Служба за маркетинг и
издавање пословног
простора и локала

Служба за одржавање

Служба за набавке
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3.1 Структура запослених
Табела 1. Квалификациона структура и флуктуација запослених
2019.г.
Квалификације

Стање

Стање
31.12.2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ДР
МР
ВС
ВШ
СС
НСС
ВК
КВ
НКВ

0
1
55
20
30
0
1
9
3

0
1
48
21
32
0
2
10
3

0
1
53
20
28
0
2
10
3

1
53
20
28
0
2
10
3

1
53
20
28
0
2
10
3

1
54
20
28
0
2
10
3

1
54
20
28
0
2
10
3

1
55
20
27
0
2
10
3

1
56
19
27
0
2
10
3

1
55
19
27
0
2
10
2

1
55
19
27
0
2
10
2

1
56
18
27
0
2
10
3

1
56
18
27
0
2
10
3

Укупно

119

117

117

117

117

118

118

118

118

117

117

117

117

12
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5

ВСС

ВС

ВКВ

ССС

КВ

ПК

НК

Пословодство

5

2

Интерни ревизор

1

1

1

3

8

11

10

1

7

2

15

17

14

3

12

3

1

5

Сектор за мирнодопско коришћење
објеката
Сектор за правне, кадровске и опште
послове
Сектор за економске послове

13

11

9

2

8

1

2

6

Технички сектор

23

33

32

1

12

3

7

11

8

8

2

2

8

Контролно тело Јавног предузећа за
склонишпта
Пословнице и одељења

8.1

Пословница НОВИ САД

12

12

3

3

4

1

8.2

Пословница НИШ

9

9

3

2

3

1

7

8.3

Пословница КРАГУЈЕВАЦ

7

7

3

2

1

1

7

8.4

Канцеларија УЖИЦЕ

4

4

1

1

2

13

5

УКУПНО

1

4

5

Број запослених на
одређено време

Број систематизованих
радних места

Број запослених на
неодређено време

Редни број Сектор/Организациона јединица

Број запослених по
кадровској
евиденцији

Табела2. Број запослених по секторима /организационим јединицама

5

1

1
1

1

2

9

12
1

12
7

1

3

33
7

0

0
1

12

4
0

…
УКУПНО:

17

89

118

111

7

57

19

2

27

10

0

3

117
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Табела3. Структура запослених према годинама старости
Редни број
Опис
1
2
3
4
5

До 30 година
30 до 40 година
40 до 50 година
50 до 60 година
Преко 60 година
УКУПНО
Просечна старост

Број запослених
31.12.2018.
4
24
33
43
15
119
48,01

Број запослених
31.12.2019
5
25
33
41
13
117
47,78

Табела4. Структура запослених према годинама радног стажа

Редни број

Опис

1
2
3
4
5
6
7
8

До 5 година
5 до 10 година
10 до 15 година
15 до 20 година
20 до 25 година
25 до 30 година
30 до 35 година
Преко 35 година
УКУПНО

Број запослених
31.12.2018.
4
19
14
10
27
20
15
10
119

Број запослених
31.12.2019
5
22
13
8
25
19
15
10
117
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3. 2 Опис органа предузећа
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 Јавног
предузећа за склоништа 24 број 119-8531/2018. Решење је објављено у Службеном гласнику Републике Србије број 69/2018 од
14.09.2018.године.
У Надзорни одбор ЈПС именовани су:
1) за председника:
- Срђан Рашковић, дипл.правник, адвокат из Београда
2) за чланове:
- Радослав Марјановић, дипл.економиста из Београда
- Марија Бугарчић, дипл.правник из Београда,члан
- Тамара Црвеница, дипл.правник из Београда, независан члан,
- Гордана Микетић, дипл.економиста, Јавно предузеће за склоништа, представник запослених
Директора предузећа именује Влада, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса. Директор заступа и
представља предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада предузећа,
предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке
надзорног одбора, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених, врши друге послове одређене законом,
оснивачким актом и статутом предузећа.
Решењем Владе РС 24 број 119-4028/2019 од 18.04.2019.године, Небојша Стојановић, маст.екон. је разрешен дужности вршиоца
дужности директора Јавног предузећа за склоништа, а Решењем Владе РС 24 број 119-4031/2019 од 18.04.2019.године је именован за
директора Јавног предузећа за склоништа. Оба решења су објављена у Сл.гл. РС бр. 29/2019 од 19.04.2019.године.
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У оквиру предузећа организоване су пословнице: Пословница у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу у оквиру које послује
канцеларија у Ужицу. По територијалном принципу Пословнице обављају послове одржавања, издавања склоништа и пословног
простора.
4. Опис функција пословодства
Пословодство Предузећа чини 5 запослених: директор и 4 помоћника директора. Послови који се сматрају пословима пословодства,
утврђени су Актом о систематизацији радних места у Предузећу.
Директор Јавног предузећа за склоништа је Небојша Стојановић, маст.екон. Директор обавља послове и задатке сходно чл. 26.
Закона о јавним предузећима(„Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), чл. 34. и 40. Статута Јавног предузећа за склоништа, у оквиру којих обавља
послове представљања, вођења и заступања Јавног предузећа.
Помоћник директора за економске послове је Гордана Микетић, дипл. ецц. -Помоћник директора за економске послове, коју у
одсуству мења Слободанка Игњатовић, дипл.ецц. координира економско-финансијску функцију у предузећу, организује израду годишњих и
средњорочних планова предузећа и извештаја о реализацији планова; учествује у предлагању пословне политике Предузећа; контролише и
прати примену прописа из економско-финансијске области; непосредно сарађује са органима и организацијама изван предузећа; обавља и
друге послове по налогу директора; за свој рад је одговоран директору.
Помоћник директора за правне, кадровске и опште послове је Милена Лазаревић, дипл. правник - Помоћник директора за правне,
кадровске и опште послове координира правне послове у предузећу и рад у сектору за правне, кадровске и опште послове, као и другим
секторима; пружа стручну помоћ директору и Надзорном одбору у правнимпитањима битним за пословање предузећа; непосредно израђује,
организује и координира израду општих аката предузећа у складу са законом и другим прописима; организује и учествује у изради годишњих
и средњорочних планова у области правних послова; непосредно сарађује са органима и организацијама изван предузећа; организује
имовинско-правне послове и укњижбу склоништа, прати законске прописе; за свој рад је одговоран директору.
Помоћник директора за мирнодопско коришћење обеката је Љиљана Ашковић, дипл.екон. –Помоћник директора за мирнодопско
коришћење објеката руководи радом сектора, обавља најсложеније послове у свом сектору, организује, прати рад и одговара за извршење
послова мирнодопског коришћења склоништа, маркентишко истраживање тржишта од интереса за рад предузећа, маркетинг услужних активности
предузећа и контакт са корисницима услуга предузећа, учествује у изради програма пословања и плана набавки из делокруга рада сектора.
За свој рад одговара директору.
Помоћник директора за техничке послове је Зоран Поповић, дипл. инг.грађ.-Помоћник директора за техничке послове руководи
радом сектора, обавља најсложеније послове у свом сектору, организује, прати рад и одговара за извршење техничких послова на нивоу предузећа,
који се односе на изградњу објеката, припрема урбанистичко-техничку документацију за изградњу и одржавање техничке исправности склоништа,
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делокруга рада, учествује у изради програма пословања и плана набавки из делокруга рада сектора, координира рад са другим секторима, подноси
извештаје о раду, пружа стручну техничку помоћ и врши надзор над обављањем техничких послова пословница, за свој рад одговара директору.

4.1 Сектори и контролно тело
Предузеће обавља своју делатност организовану у четири сектора, контролно тело, кабинет директора, три пословнице и једне
канцеларије.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. Контролно тело ЈП за склоништа
формирано је 2018.г., њега чине Група за контролу инсталација и Група за контролу конструкције и опреме. Кабинет директора je
формиран 20.06.2019.год. Пословнице предузећа се налазе у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу. У оквиру пословнице Крагујевац, послује
канцеларија у Ужицу.
У оквиру сектора формиране су организационе целине нижег реда од сектора, као што су службе, одељења, групе или друго.

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ, чине две службе:
1. Служба финансијских послова и обрачуна зарада
2. Служба рачуноводства и контролинга
Служба финансијских послова и обрачуна зарада обавља послове:
-

ликвидатуре финансијских докумената
плаћања доспелих обавеза
пријема, чувања и наплате по средствима обезбеђења плаћања
отварања и праћења текућих рачуна
обрачуна зарада и осталих примања запослених
ажурирања података о регистру запослених
ажурирања података за извештај
израде и достављања извештаја статистичком заводу о зарадама
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Служба рачуноводства и контролинга обавља послове:
-

материјалног и финансијског књиговодства
књиговодствене евиденције имовине предузећа
израде месечних и годишњих обрачуна фискалних обавеза
усаглашења међусобних обавеза и потраживања са купцима и добављачима
рачуноводствено процењивање одређених билансних позиција
рачуноводствене обраде и обрачуна (амортизација, камата, курсирање)
усаглашавања месечних фактурисања у складу са уговорима
праћења и примене законских прописа из области рачуноводства и МРС
израде кварталних и годишњих финансијских извештаја
обрачуна пореза на добит предузећа
израде годишњих Програма пословања и извештаја о раду ЈП за склоништа
израде нормативних аката из делокруга рада сектора
израде извештаја за потребе статистике и осталих интерних и екстерних органа
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, чине три службе:
1. Служба за правне и кадровске послове
2. Служба за набавке
3. Служба за опште послове
Служба за правне и кадровске послове обавља послове:

-

нормативно правне послове – израда општих аката Предузећа
послове припреме материјала за седнице органа управљања
послове заступања и уговарања и припреме документације за вођење судских спорова
послове радног права и вођења јединствене кадровске евиденције

Информатор о раду ЈП ЗА СКЛОНИШТА Београд
Децембар 2019
12

Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs

-

послове укњижења и евиденције непокретности и други имовинско-правни послови
учествовања у изради годишњих Програма пословања, Извештаја о раду Јавног предузећа за склоништа, Плана набавки
приступа информацијама од јавног значаја и вођење евиденција о обради података о личности
Служба за набавке обавља послове:

-

послове спровођења поступка јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама
послове спровођења набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује
припреме и израде годишњег плана набавки
послове праћења и испуњења плана набавки
послове вођења прописаних евиденција
послове израде и достављања прописаних извештаја

-

Служба за опште послове обавља послове:
послове одбране
послове осигурања безбедности и заштите здравља запослених
послове писарнице и архивирања регистратурског материјала
послове пословне коресподенције, курирске и друге послове опште службе

-

СЕКТОР ЗА МИРНОДОПСКО КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА, чине две службе:
1.
2.

Служба за мирнодопско коришћење склоништа и гаража у склоништима
Служба за маркетинг и издавање пословног простора и локала

Служба за мирнодопско коришћење склоништа обавља следеће послове:
-

послове припреме документације за издавање склоништа
послове контроле стања објеката за издавање у закуп и њихово показивање странкама заинтересованим за закуп
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-

послове израде и закључења уговора о закупу склоништа, вођење евиденције у вези тих уговора и контрола испуњења уговорних
обавеза, као и израда анекса уговора о закупу
послове утврђивања цена закупа склоништа
послове евиденције склоништа погодних за издавање са прикупљањем података неопходних за формирање каталога склоништа
за издавање
послове фактурисања и наплате закупа за издата склоништа
послове израде фактура за рефундације
послове контроле коришћења и одржавања склоништа издатих у закуп
послове учествовања у изради тендерске документације из делокруга рада сектора – службе.
Служба за маркетинг и издавање пословног простора и локала обавља следеће послове:

-

послове планирања и истраживања тржишта од интереса за рад предузећа
послове промоције и пропаганде у циљу издавања непокретности у закуп
послове евиденције објеката погодних за издавање и формирање каталога објеката за издавање
послове јавног оглашавања објеката ради издавања у закуп
послове организовања и спровођења избора најповољнијих понуђача за закуп јавно оглашених објеката
послове контроле стања објеката за издавање у закуп и њихово показивање странкама заинтересованим за закуп
послове израде и закључења уговора о закупу пословног простора и локала, вођење евиденције тих уговора и контрола испуњења
уговорних обавеза, ради предузимања мера за принудну наплату
послове контроле коришћења и одржавања издатих пословних простора и локала.

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 као и од услуга вршења техничке котнроле склоништа. Приливом средстава од
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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 1023 склоништа,
на осталом делу територије РС склоништа одржавају у пословницама и то: Нови Сад-196 склоништа, Ниш-109 склоништа и
Крагујевац-114 склоништа.
Издатост објеката
Укупна површина објеката којима управља Јавно предузеће за склоништа (у даљем тексту Предузеће) износи 291.686 м2, од чега 97,7%
су склоништа, док је учешће површина пословног простора и локала 2,3%.
Површина објеката који се могу издати износи 105.751 м2, односно 36% од укупне површине којим управља Предузеће.
Табела 5. Структура простора којим управља Јавно предузеће за склоништа

Врста објекта

1
Укупно
склоништа
пословни простор
локали

Површина у m2
Укупно

Испуњава
услове за МКО
2
3
291,686
105,751
285,023
101,717
5,934
3,482
729
552

План 2019.
4
62,891
59,000
3,339
552

Реализација
31.12.2018.
5
62,802
59,317
2,977
508

Реализација 31.12.2019.
6
63,861
59,835
3,501
525

На дан 31.12.2019. године укупна површина која је издата у закуп износи 63.861 м2, са учешћем од 60,39% у односу на површину која
испуњава услове за издавање. У односу на 01.01.2019. године укупна издата површина бележи пораст од 1,54%.
Посматрајући издатост према врсти објекта стање на дан 31.12.2019. године је следеће:
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Склоништа
На дан 31.12.2019. године у мирнодопском коришћењу било је укупно 290 објекатa (укључујући и једну равну плочу изнад склоништа). Укупна

површина издатих склоништа износи 59.835 м2, односно 59% од укупне површине погодне за издавање или 21% од укупног
склонишног простора којима управља Предузеће.
Посматрајући у односу на 01.01.2019. године издато је за 970 м2 више склонишног простора.
Пословни простор и локали
На дан 31.12.2019. године укупна површина издатог пословног простора износи 3.501 м2.
Након јавног огласа објављеног дана 10.06.2019. у НИП Вечерње Новости закључени су уговори о закупу са два комитента за три
сектора у приземљу пословне зграде. Укупна новоиздата површина износи 504,4 м2.
Укупна површина локала која је издата износи 525 м2. Издата површина локала мања је за 27 m2 у односу на укупну површину локала
којa је погодна за издавање.
Уговори о закупу
На дан 31.12.2019. године укупан број активних уговора о давању у закуп износи 474. У односу на 01.01.2019. године број активних
уговора је већи за 16.
Табела 6. Структура активних уговора о закупу

Врста објекта
Укупно
склоништа
пословни простор
локали

Стање на дан
31.12.2018
458

31.12.2019.
474
434
11
13

446
14
14
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Уговори о закупу склоништа и гаража
На дан 30.09.2019. године укупан број активних уговора за склоништа и гараже износи 453. Током прва три квартала 2019. године
укупно је раскинуто 16 уговора, док је склопљено нових 29.
Од укупно 453 активна уговора 306 се односе на закуп склонишног простора. На основу тренутно активних уговора за склонишни
простор Предузеће остварује месечни приход од 9.459.541 динар.
Укупан број активних уговора за гараже износи 147, од чега су 142 уговора за гараже у Београду, док је само 5 уговора за закуп гаража
у Новом Саду. Укупан месечни приход од закупа гаража износи 423.061 динар.
Уговори о закупу пословних простора и локала
На дан 31.12.2019. године укупан број активних уговора за склоништа и гараже износи 446. Током 2019. године укупно је раскинуто 24
уговора, док је склопљено нових 44.
Од укупно 446 активна уговора 293 се односе на закуп склонишног простора. На основу тренутно активних уговора за склонишни
простор Предузеће остварује месечни приход од 9.222.934 динар.
Укупан број активних уговора за гараже износи 153. Број активних уговора локала је 14.
СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ чине две службе:
1. Служба техничке припреме одржавања
2. Служба за одржавање
Служба техничке припреме одржавања, обавља следеће послове:
-

послове развоја инвестиција и контроле
послове анализе, планирања и економске оправданости инвестиционих активности
послове организовања изградње и надзиђивања склоништа
послове праћења инвестиционог улагања
Информатор о раду ЈП ЗА СКЛОНИШТА Београд
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-

припреме урбанистичко-техничке документације за изградњу, надзиђивање и доградњу склоништа
послове организације извођења радова и вршења стручног надзора и праћење изградње и надзиђивања склоништа
послове координације између пројектанта, извођача радова, вршиоца стручног надзора
послове стручног надзора над извођењем радова у склоништима
послове пријема склоништа од инвеститора и регулисање међусобних односа
решавање техничких проблема у области одржавања склоништа, израда техничке документације за инвестиционо и текуће
одржавање склоништа, прибављање понуда и други технички послови у функцији одржавања склоништа
израде техничких спецификација које су саставни део конкурсне документације у поступцима јавних набавки које се спроводе
за потребе техничког сектора и одржавања склоништа и учешће у комисијама јавних набавки
стручна помоћ Сектору за мирнодопско коришћење склоништа приликом примопредаје склоништа, припреми склоништа за
издавање, решавање техничких захтева закупаца и др.
учешће у изради програма пословања, плана набавки, израда извештаја о раду (периодичних и годишњих)
вођење евиденција из делокруга рада службе техничке припреме
електронско вођење и ажурирање података који се односе на досије свих склоништа којима управља ЈПС и координација са
службом одржавања
сарадња са државним органима, институцијама и комуналним предузећима
послови координације рада Пословница и Одељења као и пружање стручне помоћи
Служба за одржавање, обавља следеће послове:

-

послове текућег и инвестиционог одржавања објеката Јавног предузећа за склоништа
послове хитних интервенција
извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова у функцији одржавања склоништа у границама организационих
могућности
организовање спровођења мера санитарне и противпожарне заштите склоништа и осталих објеката
одржавање возног парка
чување архивске грађе по налогу Службе за опште послове
сарадња са одговарајућим комуналним предузећима
учешће у стручним комисијама у поступцима набавки
Информатор о раду ЈП ЗА СКЛОНИШТА Београд
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-

организовање и обављање послова на отклањању недостатака утврђених техничком контролом

У периоду од 01.01 до 31.12.2019. године, активности Сектора за техничке послове су се тицале следећег:
-

Заштита склоништа надзиђивањем са суинвеститором;
Израда планова детаљне регулације
Прибављање урбанистичко техничке документације
Активности везане за инспекцијски надзор МУП
Активности које се односе на ИТ послове
Активности везане за регулисање напајања објеката ел. енергијом
Развоји пројекти-пројекат за привремено склањање становништва у ратном и ванредном стању и друге активности
Послови безбедности, одбране, ванредних ситуација, цивилне заштите , заштите животне средине и заштите од пожара

У складу са својим законским овлашћењима надлежна инспекција Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације,
је до краја 2019. год. извршила редовни инспекцијски надзор у 235 склоништа и контролни у 86 склоништа која су у надлежности
ЈПС-а,
КОНТРОЛНО ТЕЛО ЈП ЗА СКЛОНИШТА чине две групе:
-Група за контролу инсталација
-Група за контролу конструкције и опреме
Одлуком Акредитационог тела Србије бр. 444/2017 од 29.08.2017.године. Јавном предузећу за склоништа је додељена
акредитација на основу које је издат сертификат о акредитацији којим се потврђује да самостална служба техничке контроле, као тело
за оцењивање усаглашености, задовољава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012.
Група за контролу инсталација обавља послове:
-прегледа производа, процеса, инсталација и изведених радова на машинским и електро инсталацијама
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-развој метода, процедура, упутства и техника узорковања за испитивање и контролисање машинских и електро инсталација сходно
важећим законским, подзаконским актима и националним и међународним стандардима из области рада сектора
-координација активности за спровођење процеса испитивања и контролисања машинских и електро инсталација према стандарду
SRPS ISO/IEC 17020
-вођење записа у поступку контролисања, њихово архивирање и одржавање
-праћење и реализовање корективних и превентивних мера установљених интерним проверама и екстерним проверама
-планирање, праћење и реализација јавних набавки за потребе рада службе
-очување независности, непристрасности, објективности и поверљивости
-планирање, праћење и реализација обука запослених у служби. Праћење закона и прописа из домена рада службе.
-израда дугорочних планова контролисања и испитивања у сарадњи са сектором за техничке послове ЈПС. Израда краторочних планова
контролисања и испитивања на основу поднетих захтева за контролисање
-обезбеђење сарадње са Акредитационим телом Србије, Институтом за стандардизацију Србије и другим привредним субјетима у вези
са пословима испитивања и контролисања у домену рада службе.
Група за контролу конструкција и опреме обавља послове:
-преглед производа, процеса и изведених радова на грађевинској конструкцији објекта, средствима за затварање отвора за кретање и
мобилној опреми склоништа
-развој метода, процедура и упутстава за контролисање грађевинских радова, средстава за затварање отвора за кретање и опреме за
боравак сходно важећим законским, подзаконским актима и националним и међународним стандардима из области рада сектора
-координација активности за спровођење процеса испитивања и контролисање грађевинских радова, средстава за затварање отвора за
кретање и мобилне опреме према стандарду SRPS ISO/IEC 17020
-вођење записа у поступку контролисања, њихово архивирање и одржавање
-праћење и реализација корективних и превентивних мера усптановљених интерним проверама и екстерним проверама
-планирање, праћење и реализација јавних набавки за потребе рада службе
-очување независности, непристрасности, објективности и поверљивости
-планирање, праћење и реализација обука запослених у служби, праћење закона и прописа из домена рада службе
-израда дугорочних планова контролисања и испитивања у сарадњи са сектором за техничке послове ЈПС. Израда краткорочних
планова контролисања и испитивања на оносву поднетих захтева за контролисање
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-обезбеђење сарадње са Акредитационим телом Србије, Иститутом за стандардизацију Србије и другим привредним субјектима у вези
са пословима испитивања и контролисања у домену рада службе.
У периоду 01.01.2019. – 31.12.2019 . урађене су техничке контроле у 251 заштитном објекту склоништа на територији
Републике Србије и тиме је испуњен план контролног тела за 2019.годину за техничке контроле које се раде на захтев матичне
организације.
Урађено је мерење отпорности уземљења у 15 склоништа. Урађено је 7 комерцијалних техничких контрола
Учествовали смо на тендеру за 4 склоништа наручиоца ЕМС Електромреже Србије, али је понуду добио учесник са нижом
понуђеном ценом.
Поднели смо понуду за вршење техничке контроле склоништа за Стамбену заједницу ул. Раде Дакића бр.42 чија се реализација
очекује у јануару 2020.год.
У складу са захтевом АТС-а , за потребе другог редовног надзорног оцењивања контролног тела, достављена им је усклађена
потребна документација на даљи поступак. Урађено је ажурирање комплетне документације система менаџмента у складу са
захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17020:2012 за потребе надзорног оцењивања.
Извршено је преиспитивање контролног тела од стране руководства за 2019. годину како би се побољшала ефикасност
система менаџмента и његових процеса и побољшао рад контролног тела у вези са испуњењем захтева међународног стандарда СРПС
ИСО/ИЕЦ 17020:2012. Извршена је интерна провера да се утврди ниво примене и адекватност примењене документације установљеног
система квалитета у целој контролној организацији.
Извршено је еталонирање мерних инструмената у складу са планом еталонирања и то: Диференцијални мерач натпритиска,
Тесто 480 , фонометар Тесто 816-1, луксметар Тесто 545, волтметар и ласерски даљиномер.
На другом редовном надзорном оцењивању од стране чланова Тима за оцењивање АТС-а није констатована ниједна
неусаглашеност нити забринутост.
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА обавља следеће послове:
-стручне, административне и техничке послове за потребе директора и по његовом налогу
-припрема документа којима директор усмерава и усклађује рад сектора и осталих организационих јединица и стара се о њиховом
извршавању;
-стара се о остваривању заједничких задатака из делокруга рада више организационих јединица и о роковима спровођења;
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-врши координацију и контролу рада у пословницама;
-учествује у планирању, организовању и координацији послова у предузећу;
-спроводи политику односа са јавношћу, припрема саопштења и презентације за јавност и одржава односе са медијима;
-активно учествује у изради званичних јавних саопштења и издаје интерна саопштења;
-поступа по информацијама од јавног значаја и учествује у ажурирању информатора о раду;
-сарађује са државним органима, организацијама, јавним предузећима и осталим субјектима,ради обавњање основне функције
предузећа и стара се о сарадњи директора с државним органима, организацијама, јавним предузећима и осталим субјектима;
-организује састанке којима председава или на којима учествује директор;
-распоређује и сигнира пошту организационим јединицама;
-води евиденцију о присутности на раду запослених у свим организационим јединицама;
-врши пословну коресподенцију за потребе директора и по његовом налогу
-стара се о службеним путовањима директора и исправности возила
5. Опис правила у вези са јавношћу рада
Порески идентификациони број: 100143406
Радно време траје 8 часова од 7:30 до 15:30 часова.
Одмор у току дневног рада запослени користе у периоду од 9:30 до 10:00 часова.
Директор је овлашћен да утврди и другачији распоред дневног радног времена и одмора у току дневног рада на основу потреба посла.
Запослени су обавезни да се придржавају прописаног радног времена и одмора у току дневног рада
Адреса: Булевар Михаила Пупина 117а – Нови Београд,
office@sklonista.co.rs
Контакт телефон: 011 3131821
Факс: 011 3131822 , 011 3073639
Контакт овлашћеног лица за решавање захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја:
Душица Станојевић, дипл. правник, dusicа.stanojevic@sklonista.co.rs,
контакт телефон: 066 8603818
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Лицe овлашћенo за сарадњу са новинарима и јавним гласилима: директор Небојша Стојановић, маст.екон.
Идентификациона обележја:
Кодекс пословног понашања и пословне етике запослених у Јавном предузећу за склоништа (бр. 7-14/18 од 12.02.2018.г.) објављен
је на огласној табли ЈПС. Кодексом се регулише однос запослених према послу и према сарадницима, одговорност, овлашћења,
хијерархија, законитост и непристрасност у раду, политичка неутралност, стандарди одевања на послу, забрана пушења, употребе
алкохола, дрога и оружја, забрана сексуалног узнемиравања, забрана мобинга, забрана стандарда понашања, поступање са
информацијама, заштита података који представљају пословну тајну, заштита података о личности и приватности, однос запослених
прама странкама, однос запослених према имовини предузећа.
Запослени је обавезан да у свом раду поштује етичке норме понашања.
У складу са Законом, Kолективним уговором за ЈП за склоништа, Кодексом пословног понашања и пословне етике запослених у
ЈП за склоништа и Наредбом директора, забрањено је пушење у радном простору Јавног предузећа за склоништа
Запосленима је забрањено конзумирање алкохола и других опојних средстава.
Запослени су обавезни да по завршетку радног времена затворе прозоре, искључе светло, грејне и расхладне уређаје, компјутере и
друге уређаје који се налазе у пословној просторији у којој раде и просторију оставе уредно.
Запосленима није дозвољено изношење инвентара, опреме и документације из радних и пословних просторија изузев уз писмену
сагласност руководиоца сектора, а за руководиоце сектора уз писмену сагласност директора.
У гаражним просторијама у објектима у Београду, дозвољено је паркирање службених возила ЈПС, а возилима запослених само
по одобрењу директора.
Прилаз лицима са инвалидитетом, у инвалидским колицима није могућ без пратиоца, због постојања техничких баријера на улазу
у зграду.
Посетиоци не могу да уносе у круг филмске и видео камере и фотографске апарате, осим ако за то немају посебно одобрење
директора Предузећа.
Лица којима је одобрено снимање у простору, могу да снимају само оне објекте и предмете за које су добили одобрење.
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6. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја
Информације од јавног значаја које су тражене:
-

Информација о приходима и имовини предузећа, структури зарада пословдства, чланова Надзорног одбора.
Информација о броју новозапослених лица на неодређено време са високом стручном спремом
Информације о јавним набавкама
Информација о коефицијентима запослених
Информације о радном ангажвању у ЈПС људи са пребивалиштем на територији КиМ
Информација о додели донација и спонзорставима,
Информације о стању склоништа и издавању у закуп.
Информације о систематизацији радних места
Информације о отпремнинама приликом одласка из фирме
Информације о фирми ASW Inzenjering за одржавање софтвера
Информације о стимулацији запослених
Информације о орочавању новца
Информације о кредитима који су дати запосленима
Информације о броју, стању и контроли склоништа
Информације о закљученим уговорима са медијима и фирмама за оглашавање

7. Опис надлежности, овлашћења и обавеза
Јавно предузеће за склоништа основала је Влада Републике Србије Одлуком о оснивању бр. 05 број 8/74/5 од 15. јануара 1992.
године, за обављање делатности организације, изградње, одржавања и техничке контроле јавних и блоковских склоништа на
територији Републике Србије.
У складу са Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа са одредбама Закона о јавним предузећима ( „Сл.
гласник РС“ бр. 95/2016), претежна делатност ЈП за склоништа јесте:
- шифра делатности: 4339;
Информатор о раду ЈП ЗА СКЛОНИШТА Београд
Децембар 2019
24

Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs

- назив делатности: остали завршни радови.
Делатност Јавног предузећа од општег интереса је делатност организације изградње, одржавања, техничке контроле и мирнодопског
коришћења јавних и блоковских склоништа.
8. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза
На основу Одлуке о оснивању Јавног предузећа за склоништа, Предузеће поступа у оквиру својих надлежности. Претежна
делатност Јавног предузећаза склоништа је организација, изградња, одржавање и техничка контрола јавних и блоковских склоништа на
територији Републике Србије.
9. Навођење прописа
Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама
Закон о јавим предузећима
Закон о одбрани
Закон о инспекцијском надзору
Закон о јавној својини
Закон о јавним набавкама
Закон о раду
Закон о општем управном поступку
Закон о извршењу и обезбеђењу

Закон о планирању и изградњи
Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,

''Службени гласник РС'' бр. 87/18
''Службени гласник РС'' бр. 15/2016 и 88/2019
''Службени гласник РС“ бр.116/2007, 88/2009, 88/2009-др.закони.
104/09-др.закон, 10/2015, 36/2018
''Службени гласник РС'' бр. 36/2015, 44/2018-др. закон, 95/2018
''Службени гласник РС'' бр. 72/2011; 88/2013, 105/2014, 104/2016 –
др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018
''Службени гласник РС'' бр. 124/2012; 14/2015 и 68/2015)
''Службени гласник РС'' бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013; 75/2014,
13/2017 Одлука УС РС и 113/2017, 95/2018- аутентично тумачење
''Службени гласник РС'' бр. 18/2016, 95/2018- аутентично тумачење
''Службени гласник РС'' бр. 106/2015, 106/2016 аутент.тумачење и
113/2017 – аутотентично тумачење) 54/19 испр.
''Службени гласник РС'' бр. 72/2009; 81/2009; 64/2010 –Одлука УС РС,
24/2011, 121/2012; 42/2013-Одлука УС РС 50/2013-Одлука УС РС,
98/2013-Одлука УС РС 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019 37/2019 и
др.закон
''Службени гласник РС'' бр. 116/2014, 95/2018 важи до 1. јануара
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односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору
Закон о облигационим односима
Закон о безбедности и здрављу на раду
Закон о здравственом осигурању
Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова
Закон о заштити узбуњивача
Закон о привредним друшптвима
Закон о становању и одржавању стамбених зграда
Закон о тајности података
Закон о министарствима
Закон о буџетском систему
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Закон о државном премеру и катастру

Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање
Закон о заштити података о личности
Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у
области БЗНР)
Правилник о евиденцијама у области БЗНР

нисам нов нашла
''Службени гласник РС''бр. 93/2012
''Службени лист СФРЈ'' бр. 29/1978; 39/1985; 45/1989 –Одлука УСЈ и
57/1989, Сл. лист СРЈ бр. 31/1993 и Сл. лист СЦГ 1/2003 – Уставна
повеља
''Службени гласник РС'' бр. 101/05 и 91/2015 и 113/2017 – др.закон
„Сл.гласник РС“ бр. 25/2019
„Сл. гласник РС“ бр. 41/2018,95/2018, 31/2019
''Службени гласник РС''128/2014
''Службени гласник РС'' бр. 36/2011; 99/2011, 83/2014-др.закон , 5/2015,
44/2018, 95/2018, 91/2019
''Службени гласник РС'' бр. 104/2016)
''Службени гласник РС'' бр.104/2009)
''Службени гласник РС'' 44/2014, 14/2015; 54/2015, 96/2015-др.закон,
62/2017
''Службени гласник РС'' бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,
93/2012 и 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-други
закон, 103/2015,99/2016,113/2017,95/2018, 31/2019 и 72/2019
''Службени гласник РС'' 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)
„Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 18/2010,65/2013,15/2015-УС, 96/2015,
47/2017-аут.тумачење, 113/2017-др.закон, 27/2018-др.закон, 41/2018др.закон
''Службени гласник РС''84/2004,61/2005, 62/2006, 5/2009, 2/2011,
101/2011, 7/2012, 8/2013, 47/2013, 108/2013, 6/2014,57/2014, 68/2014,
5/2015, 112/2015,5/2016, 7/2017, 113/2017,7/2018, 95/2018, 4/2019
усклађени дин.износ 86/2019
"Службени гласник РС", број 87/2018.г.
''Службени гласник РС''бр.60/2006)
''Службени гласник Р'' бр. 62/2007 и 102/15
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Правилик о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на
раду професионалном обољењу и обољењу у вези са радом
Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима
запослених на радним местима са повећаним ризиком
Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања
радне околине
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при
коришћењу средстава опреме за личну заштиту на раду
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при
коришћењу опреме за рад
Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној
околини
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном
месту
Правилник о техничким нормативима за склоништа
Правилник о обрасцу и начину вођења интерне евиденције о повредама
Закона о заштити података о личности и мерама које се у вршењу
инспекцијског надзора предузимају
Правилник о заштити података о личности
Технички пропис за склоништа и друге заштитне објекте
Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним
предузећима
Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно
прибављања и устгупања искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надмегтања и прикупљања писмених понуда
Уредба о БЗНР на привременим или покретним градилиштима
Статут ЈП за склоништа

Одлука о оснивању ЈП за склоништа бр. 05/8-74/5 од 15.01.1992.

''Службени гласник РС''бр. 72/2006, 84/2006 – испр, 4/2016,106/2018,
14/2019
''Службени гласник РС''бр 120/2007, 93/2008, 53/2017
''Службени гласник РС''бр 94/2006 и 108/2006 - испр., 114/14 и 102/15
''Службени гласник РС''бр. 92/2008,101/2018
''Службени гласник РС''бр. 23/2009, 123/12, 102/15, 101/2018
''Службени гласник РС'' бр. 72/2006 и 84/2006 и 30/2010 и 102/15
''Службени гласник РС''бр. 21/2009, 1/2019
''Службени лист СФРЈ'' бр. 55/83
"Службени гласник РС", бр. 40/2019 од 7.6.2019.год.
7-21/2019-1 од 21.08.2019
''Службени војни лист 13/1998
''Службени гласник РС'' бр. 27/2014

''Службени гласник РС'' бр. 16/2018)
''Службени гласник РС'' бр. 14/2009 и 95/2010) i 98/2018
7-14/17-1 од 24.10.2017. године - Решење о давању сагласности'
„Службени гласник РС'' 92/2017; 3-8/2018-1 од 25.05.2018.године Одлука о измени Статута, пречишћен текст Статута бр.7-14/2017-3 од
21.09.2018.године, објављен на АПР 26.09.2018,године
''Службени гласник РС'' бр. 3/92, 18/92, 63/01, 112/06
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Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа, БеоградНови Београд, са Законом о јавним предузећима
Одлука о висини закупнине за мирнодопско коришћење склоништа
Одлука о висини закупнине за коришћење локала, гаража и лагума
Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије ЈП за склоништа

''Службени гласник РС“ бр. 95/2016, 38/2018
''Службени гласник РС'' бр. 1/2002
''Службени гласник РС'' 113/2004
''Службени гласник РС'' бр.14/20018- Решење о давању сагласности

Предузеће је добило Сертификат којим се потврђује да је систем менаџмента организације Јавно предузеће за склоништа, Булевар Михаила Пупина
бр. 117а, 11070 Нови Београд, Србија-усаглашен са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015,
Обим сертификације УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ И БЛОКОВСКИМ СКЛОНИШТИМА
Број сертификата: MS 2005619, 00
Место и датум издавања: Београд, 03.07.2019.г.
Сертификат важи до 02.07.2022.г.

10. Услуге које орган пружа заинтересованим лицима
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
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11. Поступак ради пружања услуга
Склоништа,гаражна места и пословни простори се могу давати у закуп под одређеним условима прописаним Правилником о
начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа и гражних места у склоништима у мирнодопским условима и пословног
простора бр. 3-14/2018-3 од 28.09.2018.године.
Склоништа, гараже и пословни простори се могу давати у закуп на одређено време до 5 година са могућношћу продужења рока.
ЈП за склоништа издаје непокретности у закуп у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног
оглашавања, а изузетно и непосредном погодбом. Поступак давања у закуп непокретности, спроводи трочлана Комисија коју образује
директор ЈП за склоништа. Састав Комисије, начин рада, поступак одлучивања и период на који се образује Комисија, уређује се
посебном одлуком директора.
Одлука о давању непокретности у закуп и јавном оглашавању се доставља Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије у
циљу добијања начелне сагласности.
У случају промене намене непокретности издате у закуп, по захтеву закупца одлучује Надзорни одбор, на основу приложене
документације. Одлука Надзорног одбора се доставља Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије ради добијања нове
начелне сагласности.
По добијању сагласности Републичке дирекције за имовину Републике Србије на Одлуку о давању у закуп непокретности, Комисија
објављује оглас о спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда у средствима јавног информисања.
Правилником о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа и гражних места у склоништима у мирнодопским
условима и пословног простора бр. 3-14/2018-3 од 28.09.2018.године, прописан је поступак достављања пријава, односно понуда по
огласу.
Непокретности се могу издати у закуп и ван поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда-непосредном
погодбом у случајевима прописаним Правилником. Одлуку о даваљу непокретности у закуп непосредном погодбом доноси директор
на образложени предлок Комисије и стручних служби.
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Висина закупнине за непокретности, утврђује се у складу са Одлуком о висини закупнине за коришћење склоништа, гаражних места
у склоништима и пословног простора, а полазећи од процењене тржишне висине закупнине утврђене на основу општих аката јединица
локалне самоуправе којима се уређује закупнина за пословни простор, а према локацији пословног простора и делатности која се
обавља, како у погледу утврђивања почетне висине закупнине, тако и у погледу разврставања локација по зонама и делатностима. Када
није донет општи акт јединице локалне самоуправе којим се уређује закупнина за пословни простор, процену тржишне висине
закупнине одређује порески орган, лиценцирани проценитељ, односно вештак.
Поступање у случајевима неиздавања непокретности након спроведених поступака јавног оглашавања прописано је Правилником.
Одлуку о умањењу почетне тржишне висине закупнине, доноси дикретор на образложени предлог Комисије.
Након спроведеног поступка (јавног конкурса) ради издавања непокретности у закуп, директор ЈП за склоништа закључује уговор са
закупцем непокретности.
12. Преглед података о пруженим услугама
Категорије закупа:
1. Закупци који плаћају закупнину у пуном износу
2. Закупци који плаћају умањену закупнину
Директор може донети одлуку о умањењу плаћања месечне закупнине до 50% по захтеву закупца, на основу образложеног
предлога стручних служби, у случају елементарних непогода, ванредних догађаја или других оправданих околности (пожар,
тешко оштећење инсталација и сл.), насталих без кривице закупца, које за последицу имају немогућност коришћења простора
за намене закупа док трају последице, а најдуже шест месеци. Агенцијама, дирекцијама, службама и другим организацијама
чији је оснивач носилац права јавне својине, могу се дати у закуп непокретности, ради обављања послова из њиховог
делокруга рада, на основу образложене одлуке надлежног органа носиоца права јавне својине, уз обавезу плаћања закупнине
у висини од 30% а највише 50% од процењене тржишне висине закупнине.
Хуманитарним организацијама које имају за циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвалаидитетом, удружењима грађана из
области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечје заштите, заштите животне средине, парламентарним
политичким странкама, које непокретности не користе за стицање прихода, добровољним организацијама које учествују у
спасилачким акцијама, лицима која обављају делатности старих заната и послова домаће радиности, као и удружењима која
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остварују сарадњу са министарством надлежним за послове одбране у областима од значаја за одбрану или која негују
традиције ослободилачких ратова Србије, може се дати у закуп непокретност, уз обавезу плаћања закупнине у висини од 20%
од процењене тржишне висине закупнине.
Одлуку о умањењу доноси директор на основу мишљења стручних служби.
3. Закупци који не плаћају закупнину
По захтеву закупца, који се искључиво финансира из буџета Републике Србије, Надзорни одбор може донети одлуку о
уступању склоништа које није погодно за комерцијално мирнодопско коришћење, на коришћење без плаћања месечне
закупнине, на период од годину дана, на основу образложеног предлога директора и Комисије.
13. Реализација финансијских показатеља за период јануар-септембар 2019.године
ЈП за склоништа је у периоду јануар-септембар 2019. године настојало да своје пословне активности спроводи у оквирима
планираних. Образложења одступања у односу на Програм, дата су у оквиру појединачних извештаја и позиција.
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2019.године
Табела 7.
01.01 - 30.09.2019
ПОЗИЦИЈА

1

2

AOП

Реализације
31.12.2018

3

План
01.0131.12.2019.

План

Реализација

7

4

5

Индекс
реализација
01.01.30.09./план
01.0130.09.2019

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
60 до 65,
осим 62 и
63

61
614
65

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 +
1016 + 1017)
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И
УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)
5. Приходи од продаје производа и услуга
на домаћем тржишту
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

1001

168,702

203,000

152,250

121,795

80

1009

1,920

5,000

3,750

300

8

1014
1017

1,920
166,782

5,000
198,000

3,750
148,500

300
121,495

8
82
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50 до 55,
62 и 63
51 осим
513
513
52
53
540
541 до
549
55

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

1018

295,268

327,406

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА
И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

1023
1024

4,645
15,352

6,719
17,201

1025
1026
1027

157,225
12,467
80,683

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0

1028
1029
1030
1031

Група
рачуна,
рачун

217,016

89

5,039
12,901

1,804
10,477

36
81

179,977
15,119
83,442

134,357
11,339
62,582

113,520
8,538
66,710

84
75
107

5,123
19,773

1,200
23,748

900
17,811

15,967

90

126,566

124,406

92,679

95,221

103
Индекс
реализација
01.01.30.09./план
01.0130.09.2019

01.01 - 30.09.2019
Група
рачуна,
рачун

66
662

663 и 664
56
562

563 и 564

683 и 685

583 и 585
67 и 68,

ПОЗИЦИЈА

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039)
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ
ЛИЦА)
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И
ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047)
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И
НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 –
1040)
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА
ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА
ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Реализације
31.12.2018

План
01.0131.12.2019.

1032

12,845

12,530

9,398

8,827

94

1038

12,833

12,520

9,390

8,827

94

1039

12

10

8

1040

263

75

56

45

80

1046

81

75

56

45

80

1047

182

0

0

1048

12,582

12,455

9,341

8,782

94

1050

2,940

2,600

1,950

3,165

162

1051
1052

9,162
288,314

1,000
230

750
173

1,866
963

249
558

AOП

План

Реализација

0

0
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осим 683
и 685
57 и 58,
осим 583
и 585

69-59

59-69

део 722
део 722

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 +
1052 – 1053)
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 +
1053 – 1052)
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И
ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И
ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 –
1055 + 1056 – 1057)
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 –
1054 + 1057 – 1056)
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ
ПЕРИОДА
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
ПЕРИОДА
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 +
1061 – 1062 + 1063)

1053

244,979

150

113

199

177

76,871

110,271

82,078

84,376

103

1054

1055

1,746
1056

1057

784

250

188

1059

77,655

110,521

82,265

82,630

100

1061

49,145

1062

0

1065

126,800

110,521

82,265

82,630

100

1058
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Приходи из редовног пословања
Структура прихода
Табела 8.
План

Опис
Пословни приходи
Финансијски приходи

01.01 - 30.09.2019.

ИНДЕКС РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Реал.IIX
Реал.I19/план
IX
Реал.I-IX
I-IX
19/план
19/реализ.
2019
2019
2018

%
Уч.

Реализације
31.12.2018

01.0131.12.2019.

168,702

203,000

152,250

121,795

80

60

72

89,23

12,845

12,530

9,398

8,827

94

70

69

6,47

План

Реализација

Остали приходи и приходи од
усклађивања вредности

291,254

2,830

2,123

5,874

277

208

2

4,30

Укупно

472,801

218,360

163,770

136,496

83

63

29

100

ЈП за склоништа је у периоду јануар-септембар 2019.године остварило је пословне приходе у износу од 121.795 хиљ. динара
што је 80% у односу на планирани износ за период од јануара до септембра 2019.године. Пословне приходе чине други пословни
приходи, односно приход од издавања објеката у закуп, који је реализован са 82% у односу на планирани износ за исти период
2019.године и приходи од услуга техничке контроле који су реализовани са 8% у односу на планирани износ.
У укупним приходима, пословни приходи у 2018. године учествују са 89,23% , финансијски приходи учествују са 6,47% и са
4,30% учествују остали приходи и приходи од усклађивања вредности.
Укупни приходи су реализовани са 83% у односу на планиране укупне приходе за девет месеци 2019.године
Пословни приходи, односно приходи од закупа као најзначајнији приходи пословања.
Пословни приходи за девет месеци реализовани су 60% у односу на план 2019.год, односно 72% од реализације у 2018.години.
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Расходи из редновног пословања
Структура расхода
Табела .9
План

Опис
Пословни расходи
Финансијски расходи
Остали расходи и расходи од
усклађивања вредности
Укупно

01.01 - 31.03.2019.

ИНДЕКС РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Реал.IРеал.I
IX
-IX
19/пл
19/пл
Реал.I-IX
ан I-IX
ан
19/реали
2019
2019
з. 2018

Реализациј
е 31.12.2018

01.0131.12.2019.

План

Реалиѕациј
а

295,268
263

327,406
75

244,929
56

217,016
45

89
80

66
60

73
17

% Уч.
99.04
0.02

254,925
550,456

1,400
328,881

1,050
246,035

2,065
219,126

197
89

148
67

1
40

0.94
100

Пословни расходи за девет месеци 2019. године реализовани су, у односу на план са 89% за 11% мањи од планираних. Учешће
пословних расхода у укупним расходима износи 99,04%.
Пословни расходи реализовани су у границама планираних.
Пословни губитак
Реализовани пословни губитак за девет месеци 2019. године износи 95.221 хиљада динара што је за 2.542 хиљада динара већи
од планираног пословног губитка у истом периоду. На повећани пословни губитак од 3% у односу на план је последица повећања
амортизације у односу на план. Наиме, кроз процену вредности инвестиционих некретнина на крају 2018.године, 40 објеката који нису
испуњавали услове за признавање у оквиру инвестиционих некретнина, те су рекласификовани на грађевинске објекте па самим тим
подлежу овавези обрачуна амортизације.
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Финансијски приходи и финансијски расходи
Финансијски приходи у периоду јануар-септембар 2019.године, износе 8,827 хиљада динара и реализовани су са 94% у односу
на план. У овом износу са 85,66% учествује камата по депозитима, 14,34% затезна камата по основу потраживања.
Приходи и расходи од усклађивања вредности и остали приходи и остали расходи
У оквиру позиција Прихода и расхода од усклађивања вредности у периоду јануар-септембар 2019.године исказани су приходи
од усклађивања вредности, односно приходи од наплаћених раније исправљених потраживања у износу од 5.874 хиљада динара што је
за 2,77 пута више од планираног износа..
Остали приходи су реализовани у односу на план 8,7 пута више, а односе се на наплаћене трошкве по судским споровима, док остали
расходи су реализовани са 87% у односу на планиране.
Исправка грешке из ранијег периода
На овој позицији је исказан расход и приход из ранијих година, односно накнадо добијених докумената издатих у претходној
години као и за извршене услуге у предходној години. Укупан ефекат исправке грешке из ранијег периода је 1.746 хиљада динара у
корист прихода
Нето губитак периода
Губитак пре опрезивања и нето губитак периода за период 01.01. до 30.09.2019.године реализован је са 100% у односу на
планирани губитак и износи 82.630 хиљада динара. Планирни губитак износио је 82.265 динара, односно за 365 хиљада је више
реализован.
Образложење одступања позиција у Билансу успеха
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Приходи од продаје производа и услуга (Позиција II -5) значајно је мања (за 92%) у односу на План од првог до трецег квартала
из разлога спорије динамике спровођења набавки услуга техничке контроле склоништа, од стране заитересованих корисника у односу
на планирану динамику.
Позиција IV други пословни приходи су мање реализовани за 11% у односу на планирани приход за посматрани период. Мања
реализација је последица издавања простора по повлашћеним ценама –попустом.
Мања реализација од 64%, у односу на план остварена је код трошкова материјала (Позиција Б-V). Разлог су смањене потребе
за материјалима који се користе за одржавање у односу на планиране, спроведене мере рационализације трошкова режијског
материјала, и споријег спровођења набавки у односу на планирану.
Већа реалиѕација од 7% је евидентна код амортизације што је последица процене вредности инвестиционих некретнина на крају
2018.године, којом је део некретнина које не испуњавају услове за признавање рекласификован на грађевинске објекте где подлежу
обавези обрачуна амортизације.
Реализација осталих група трошкова у оквиру расхода из редовног пословања у периоду од јануара до септембра 2019.године,
креће се од 75% до 90% у односу на план од јануара до септембра 2019.године и ови трошкови су у оквиру планираних.
Биланс стања на дан 30.09.2019.године
Табела .10
План

Опис
Пословни расходи
Финансијски расходи
Остали расходи и расходи од
усклађивања вредности
Укупно

01.01 - 31.03.2019.

ИНДЕКС РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Реал.IРеал.I
IX
-IX
19/пл
19/пл
Реал.I-IX
ан I-IX
ан
19/реали
2019
2019
з. 2018

Реализациј
е 31.12.2018

01.0131.12.2019.

План

Реалиѕациј
а

295,268
263

327,406
75

244,929
56

217,016
45

89
80

66
60

73
17

% Уч.
99.04
0.02

254,925
550,456

1,400
328,881

1,050
246,035

2,065
219,126

197
89

148
67

1
40

0.94
100
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Пословни расходи за девет месеци 2019. године реализовани су, у односу на план са 89% за 11% мањи од планираних. Учешће
пословних расхода у укупним расходима износи 99,04%.
Пословни расходи реализовани су у границама планираних.
Пословни губитак
Реализовани пословни губитак за девет месеци 2019. године износи 95.221 хиљада динара што је за 2.542 хиљада динара већи
од планираног пословног губитка у истом периоду. На повећани пословни губитак од 3% у односу на план је последица повећања
амортизације у односу на план. Наиме, кроз процену вредности инвестиционих некретнина на крају 2018.године, 40 објеката који нису
испуњавали услове за признавање у оквиру инвестиционих некретнина, те су рекласификовани на грађевинске објекте па самим тим
подлежу овавези обрачуна амортизације.
Финансијски приходи и финансијски расходи
Финансијски приходи у периоду јануар-септембар 2019.године, износе 8,827 хиљада динара и реализовани су са 94% у односу
на план. У овом износу са 85,66% учествује камата по депозитима, 14,34% затезна камата по основу потраживања.
Приходи и расходи од усклађивања вредности и остали приходи и остали расходи
У оквиру позиција Прихода и расхода од усклађивања вредности у периоду јануар-септембар 2019.године исказани су приходи
од усклађивања вредности, односно приходи од наплаћених раније исправљених потраживања у износу од 5.874 хиљада динара што је
за 2,77 пута више од планираног износа..
Остали приходи су реализовани у односу на план 8,7 пута више а односе се на наплаћене трошкве по судским споровима, док остали
расходи су реализовани са 87% у односу на планиране.
Исправка грешке из ранијег периода
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На овој позицији је исказан расход и приход из ранијих година, односно накнадо добијених докумената издатих у претходној
години као и за извршене услуге у предходној години. Укупан ефекат исправке грешке из ранијег периода је 1.746 хиљада динара у
корист прихода.
Нето губитак периода
Губитак пре опрезивања и нето губитак периода за период 01.01. до 30.09.2019.године реализован је са 100% у односу на
планирани губитак и износи 82.630 хиљада динара. Планирни губитак износио је 82.265 динара, односно за 365 хиљада је више
реализован.
Образложење одступања позиција у Билансу успеха
Приходи од продаје производа и услуга (Позиција II -5) значајно је мања (за 92%) у односу на План од првог до трецег квартала
из разлога спорије динамике спровођења набавки услуга техничке контроле склоништа, од стране заитересованих корисника у односу
на планирану динамику.
Позиција IV други пословни приходи су мање реализовани за 11% у односу на планирани приход за посматрани период. Мања
реализација је последица издавања простора по повлашћеним ценама –попустом.
Мања реализација од 64%, у односу на план остварена је код трошкова материјала (Позиција Б-V). Разлог су смањене потребе
за материјалима који се користе за одржавање у односу на планиране, спроведене мере рационализације трошкова режијског
материјала, и споријег спровођења набавки у односу на планирану.
Већа реализација од 7% је евидентна код амортизације што је последица процене вредности инвестиционих некретнина на крају
2018.године, којом је део некретнина које не испуњавају услове за признавање рекласификован на грађевинске објекте где подлежу
обавези обрачуна амортизације.
Реализација осталих група трошкова у оквиру расхода из редовног пословања у периоду од јануара до септембра 2019.године,
креће се од 75% до 90% у односу на план од јануара до септембра 2019.године и ови трошкови су у оквиру планираних.
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Структура активе и пасиве
Табела .11
ОПИС
АКТИВА
СТАЛНА ИМОВИНА
Нематеријална имовина
Некретнина постројења и опрема
Дугорочни финансијски пласмани
Дугорочна потраживања

ОБРТНА ИМОВИНА
Залихе
Потраживања по основу продаје
Друга потраживања
Краткорочни финансијски пласмани
Готовина и еквиваленти готовине
Порез на додату вредност
АВР

УКУПНА АКТИВА

ИЗНОС
10,738,641
12,347
10,664,963
61,331
0

364,512
16,722
29,143
2,412
296,915
11,623
7,697

11,103,153

% Уч.
96.72
0.11
96.05
0.55
0.00

3.28
0.15
0.26
0.02
2.67
0.10
0.00
0.07

100

ОПИС
ПАСИВА
КАПИТАЛ
Основни капитал
Резерве
Ревалоризационе резерве
Нереализовани добици по основу ХоВ
и других компоненти свеобухватног
резултата
Нераспоређени добитак
Губитак
ДУГОРОЧНА РЕЗРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
Дугорочна резервисања
Дугорочне обавезе
Одложене пореске обавезе
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Примљени аванси, депозити и
кауције
Обавезе из пословања
Остале краткорочне обавезе
Обавезе по основу ПДВ-а
Обавезе за остале порезе и
доприносе и друге дажбине
ПВР
УКУПНО ПАСИВА

ИЗНОС

% Уч.

10,397,067
7,830,928
0
2,775,183

93.64
70.53
0.00
24.99
0.00

160
697
209,901
668,605
22,174
24,868
621,563
37,481

0.00
0.01
1.89
6.02
0.20
0.22
5.60
0.34

264
9,364
6,858
2,637

0.00
0.08
0.06
0.02

3,343
15,015
11,103,153

0.03
0.14
100.00

У структури активе највеће учешће од 96,72% има стална имовина, а у структури пасиве, учешће од 93,47% заузима капитал.
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Преглед бруто и нето потраживања са стањем на дан 30.09.2019.године
ПОТРАЖИВАЊЕ
КУПЦИ У ЗЕМЉИ-НАКНАДА ЗА СКЛОНИШТА
КУПЦИ У ЗЕМЉИ-ЗАКУП ПРОСТОРА
КУПЦИ У ЗЕМЉИ- ОСТАЛО (ТЕХН. КОНТРОЛА)
КУПЦИ У ЗЕМЉИ СА ВАЛУТНОМ КЛАУЗУЛОМ
СУМЊИВА И СПОРНА ПОТР. ОД КУПАЦА
УТУЖЕНА ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА
ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

БРУТО ПОТРАЖ.
3,200,459.95
29,662,394.60
120,000.00
4,174,346.13
4,141,668.05
42,646,609.02
83,945,477.75

ИСПРАВКА ПОТРАЖ.
3,200,459.95
4,813,847.15

4,141,668.05
42,646,609.02
54,802,584.17

НЕТО ПОТРАЖ.
0
24,848,547.45
120,000.00
4,174,346.13
0
0
29,142,893.58
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће за склоништа
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Михаила Пупина 117а

МАТИЧНИ БРОЈ : 07892845
ПОРЕСКИ БРОЈ: 100143406

11070 Београд ( Нови Београд)

14. Подади о јавним набавкама
ОБРАЗАЦ A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
(осим у поступку јавне набавке мале вредности)
Година: 2019; Квартал : 1

Ред.
бр.

Подаци о поступку и предмету
јавне набавке

Подаци о вредности јавне набавке
Подаци о изабраном добављачу
у хиљадама динара

Место и датум:

Подаци о понуди

Овлашћено лице:
М.П.
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће за склоништа

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 4339

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Михаила Пупина 117а

МАТИЧНИ БРОЈ : 07892845
ПОРЕСКИ БРОЈ: 100143406

11070 Београд ( Нови Београд )

ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2019 ; Квартал : 1

Редн
и
број

1

Датум
уговора

17.08.2018

Интерни број
уговора

Интерни број
набавке

Уговорена
вредност без ПДВа (у хиљадама
динара)

14-37/18

8-30/18

60000

Назив добављача

ЈП ЕПС БЕОГРАД

Набавка електричне енергије за потребе ЈП за склоништа

Датум
измене

30.01.2019

Уговорена
вредност без
ПДВ-а након
измене(у
хиљадама
динара)
60000

Увећано за једно мерно место
14.03.2019
60000

Разлог измене

Измена
количине/обима
Измена
Количине/обима

Увећано за једно мерно место
Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 4339

Јавно предузеће за склоништа

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Михаила Пупина 117а

МАТИЧНИ БРОЈ : 07892845
ПОРЕСКИ БРОЈ: 100143406

11070 Београд ( Нови Београд )

ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2019; Квартал : 1

Редни
број

1

Датум
уговора

13.11.2018

Интерни број
уговора

Интерни број
набавке

Уговорена
вредност без ПДВа (у хиљадама
динара)

14-66/18

8-22/18

87

Набавка материјала за одржавање, водоводни материјал, П4

2

19.11.2018

14-71/2018

8-22/18

162

Назив добављача

Датум
извршења/
неизвршења

„М.П.А
ПЕТРОВИЋ“
д.о.о.
„Б2М“ д.о.о.

05.02.2019

Вредност
извршења без
ПДВ-а (у
хиљадама
динара)
87

24.01.2019

162

„Б2М“ д.о.о.

24.01.2019

19

Разлог
неизвршења
уговора

Набавка материјала за одржавање, машински материјал П-2

3

19.11.2018

14-72/2018

8-22/18

19

Набавка материјала за одржавање, ситан и алат за потребе техничке контроле,
П-8

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА:
АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

Јавно предузеће за склоништа

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:

Михаила Пупина 117а

МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

11070 Београд (Нови Београд)

45450
07892845
100143406

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Година: 2019; Квартал: 1

Редни
број
I
1
2
3

Укупна процењена
вредност (у хиљадама
динара)

Укупна вредност закључених
уговора без ПДВ-а
(у хиљадама динара)

Укупна вредност закључених уговора са
ПДВ-ом (у хиљадама динара)

III
0
1
0

IV
0
295
0

V
0
130
0

VI
0
130
0

1

295

130

130

Врста предмета
Укупан број
јавне набавке закључених уговора
II
добра
услуге
радови

УКУПНО

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.
Информатор о раду ЈП ЗА СКЛОНИШТА Београд
Децембар 2019
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 4339
МАТИЧНИ БРОЈ : 07892845

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће за склоништа
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Михаила Пупина 117а

ПОРЕСКИ БРОЈ: 100143406

11070 Београд ( Нови Београд )
ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Година: 2019 ; Квартал : 1
Број поступака
Исход поступака јавних набавки

Успешно спроведени
Обустављени

Ред. бр. Врсте поступка
I

II

Поступак јавне набавке
мале вредности

1
УКУПНО

Јавних набавки (без поступка јавне
Јавне набавке мале вредности
набавке мале вредности)
0

1

0

1

Поништени у целини

0

0

УКУПНО

0

2

Врста предмета Предмет набавке

Опис предмета јавне набавке

Процењена
вредност
хиљадама дин

III

V

VI

IV

радови

Ошти радови на зградама и
у ниској градњи (без
посебних спецификација)

у

Разлог
обуставе
Опис разлога
/поништења поступка
VIII

VII

Одбијене све
Адаптација просторија на 2. спрату у
управној згради ЈП за склоништа

122

неодговарајуће и
неприхватљиве
понуде

Није пристигла ни једна
прихватљива понуда, већ две
понуде преко процењене
вредности

122

Информатор о раду ЈП ЗА СКЛОНИШТА Београд
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:
АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

Јавно предузеће за склоништа

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:

4339

Михаила Пупина 117а

МАТИЧНИ БРОЈ:

07892845

ПОРЕСКИ БРОЈ:

11070 Београд (Нови Београд)

100143406

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Година: 2019; Квартал: 1

Редни
број
I
1

Основ за изузеће
II
39.2 – набавке чија вредност није већа
од доњег лимита за јавне набавке мале
вредности

УКУПНО

IV

Укупна вредност
закључених уговора без
ПДВ-а (у хиљадама
динара)
V

Укупна вредност
закључених уговора са
ПДВ-ом (у хиљадама
динара)
VI

6

1156

499

572

6

1156

499

572

Укупан број
закључених
уговора

Процењена вредност
закључених уговора (у
хиљадама динара)

III

Место и датум:

Овлашћено лице:

Информатор о раду ЈП ЗА СКЛОНИШТА Београд
Децембар 2019
47

Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће за склоништа
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Михаила Пупина 117а

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 4339
МАТИЧНИ БРОЈ : 07892845
ПОРЕСКИ БРОЈ: 100143406

11070 Београд ( Нови Београд)

ОБРАЗАЦ A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
(осим у поступку јавне набавке мале вредности)
Година: 2019; Квартал : 2

Ред.
бр.

Подаци о поступку и предмету
јавне набавке

Подаци о вредности јавне набавке
Подаци о изабраном добављачу
у хиљадама динара

Место и датум:

Подаци о понуди

Овлашћено лице:
М.П.

Информатор о раду ЈП ЗА СКЛОНИШТА Београд
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 4339
МАТИЧНИ БРОЈ : 07892845
ПОРЕСКИ БРОЈ: 100143406

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће за склоништа
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Михаила Пупина 117а
11070 Београд ( Нови Београд )

ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2019 ; Квартал : 2

Редн
и
број

1

Датум
уговора

Интерни број
уговора

Интерни број
набавке

Уговорена
вредност без ПДВа (у хиљадама
динара)

Назив добављача

Датум
измене

17.08.2018

14-37/18

8-30/18

60000

ЈП ЕПС БЕОГРАД

20.05.2019

Набавка електричне енергије за потребе ЈП за склоништа

Уговорена
вредност без
ПДВ-а након
измене(у
хиљадама
динара)
60000

Увећано за једно мерно место
14.06.2019
60000

Разлог измене

Измена
количине/обима
Измена
Количине/обима

Увећано за једно мерно место
Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.

Информатор о раду ЈП ЗА СКЛОНИШТА Београд
Децембар 2019
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће за склоништа

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 4339

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Михаила Пупина 117а

МАТИЧНИ БРОЈ : 07892845
ПОРЕСКИ БРОЈ: 100143406

11070 Београд ( Нови Београд )

ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2019; Квартал : 2

Редни
број

Датум
уговора

Интерни број
уговора

Интерни број
набавке

Уговорена
вредност без ПДВа (у хиљадама
динара)

Назив добављача

Место и датум:

Датум
извршења/
неизвршења

Вредност
извршења без
ПДВ-а (у
хиљадама
динара)

Разлог
неизвршења
уговора

Овлашћено лице:
М.П.

Информатор о раду ЈП ЗА СКЛОНИШТА Београд
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs
НАЗИВ НАРУЧИОЦА:
АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

Јавно предузеће за склоништа

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:

Михаила Пупина 117а

МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

11070 Београд (Нови Београд)

45450
07892845
100143406

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Година: 2019; Квартал: 2

Редни
број
I
1
2
3

Укупна процењена
вредност (у хиљадама
динара)

Укупна вредност закључених
уговора без ПДВ-а
(у хиљадама динара)

Укупна вредност закључених уговора са
ПДВ-ом (у хиљадама динара)

III
2
3
0

IV
5500
1140
0

V
5500
732
0

VI
6600
877
0

5

6640

6232

7477

Врста предмета
Укупан број
јавне набавке закључених уговора
II
добра
услуге
радови

УКУПНО

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.

Информатор о раду ЈП ЗА СКЛОНИШТА Београд
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 4339
МАТИЧНИ БРОЈ : 07892845

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће за склоништа
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Михаила Пупина 117а

ПОРЕСКИ БРОЈ: 100143406

11070 Београд ( Нови Београд )

ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Година: 2019 ; Квартал : 2
Број поступака
Исход поступака јавних набавки

Ред. бр. Врсте поступка
I

II

Отворени поступак

1.

Врста предмета
III

добра

Јавних набавки (без поступка јавне
набавке мале вредности)

Јавне набавке мале вредности

Успешно спроведени

0

5

Обустављени

2

2

Поништени у целини

0

0

УКУПНО

2

7

Предмет набавке

Опис предмета јавне набавке

Процењена
вредност у
хиљадама дин

Разлог обуставе
/поништења поступка

IV

V

VI

VII

Потрошни материјал (за
обављање делатности, за
одржавање објеката,
канцеларијски и
рачунарски материјал,
средства за прање и
чишћење, општи ситни
инвентар, папирна
конфекција и сл.)

Набавка материјала за одржавање, П 7,
ситни инвентар и алат за потребе техничке
контроле

21

Остало

Опис разлога
VIII

Није пристигла ни једна понуда

Информатор о раду ЈП ЗА СКЛОНИШТА Београд
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs

добра

Потрошни материјал (за
обављање делатности, за
одржавање објеката,
канцеларијски и
Јавна набавка материјала за одржавање, П 8,
рачунарски материјал,
материјални за одржавање пословне зграде
средства за прање и
чишћење, општи ситни
инвентар, папирна
конфекција и сл.)

Поступак јавне набавке
мале вредности

услуге

Истражне услуге и услуге
обезбеђења (осим услуга
обезбеђења превозом у
оклопљеним
аутомибилима)

Услуге обезбеђења објекта

2750

Поступак јавне набавке
мале вредности

услуге

Услуге одржавања и
поправке

Сервисирање и контрола ПП и хидр.
Система, П 2-сервис и поправка инсталације
и уређаја у пословној згради

200

Отворени поступак

2.

3.

4.

УКУПНО

168

Остало

Није пристигла ни једна понуда

Услед објективних и
Поступак обустављен до
доказивих разлога
доношења Акта о процени
поступак није могао да
се оконча, односно ризика у заштити лица, имовине
престала је потреба
и пословања
наручиоца за набавком
остало

Није пристигла ни једна понуда

3139

Место и датум:

Овлашћено лице

м.п

Информатор о раду ЈП ЗА СКЛОНИШТА Београд
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs
НАЗИВ НАРУЧИОЦА:
АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

Јавно предузеће за склоништа

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:

Михаила Пупина 117а
11070 Београд (Нови Београд)

4339

МАТИЧНИ БРОЈ:

07892845

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100143406

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Година: 2019; Квартал: 2

Редни
број
I
1

Основ за изузеће
II
39.2 – набавке чија вредност није већа
од доњег лимита за јавне набавке мале
вредности

УКУПНО

IV

Укупна вредност
закључених уговора без
ПДВ-а (у хиљадама
динара)
V

Укупна вредност
закључених уговора са
ПДВ-ом (у хиљадама
динара)
VI

12

2200

1301

1560

12

2200

1301

1560

Укупан број
закључених
уговора

Процењена вредност
закључених уговора (у
хиљадама динара)

III

Место и датум:

Овлашћено лице:

Информатор о раду ЈП ЗА СКЛОНИШТА Београд
Децембар 2019
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs

ОБРАЗАЦ A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
(осим у поступку јавне набавке мале вредности)
Година: 2019; Квартал : 3
Ред.
бр.

1

2

Подаци о поступку и предмету
јавне набавке

Подаци о вредности јавне набавке
у хиљадама динара

Подаци о изабраном добављачу

Подаци о понуди

Број понуда:
2
Критеријума:
2
Јединична цена:
Трошкови:
Предмет: добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и Назив добављача: М.П.А ПЕТРОВИЋ д.о.о.
рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)
Опис: Набавка материјала за одржавање
Седиште: Београд, ул. Николаја Гогоља 30в, Србија
Број понуда:
1
Интерни број набавке: 8
ОРН: 09310000
Датум уговора: 16.08.2019
Процењена:
60000
Критеријума:
2
Тип набавке:
Уговорена без ПДВ-а: 60000
Број уговора:
14-30/2019
Јединична цена: 6.9
Поступак: отворени поступак
Уговорена са ПДВ-ом: 72000
Матични број: 20053658
Трошкови:
Назив добављача: ЈП ЕПС БЕОГРАД
Предмет: добра, друга добра
Опис: набавка електричне енергије
Седиште: ул. Балканска бр. 13 Србија
Интерни број набавке: 4
ОРН: 44160000
Тип набавке: обликована по партијама
Поступак: oтворени поступак

Процењена:
250
Уговорена без ПДВ-а: 69
Уговорена са ПДВ-ом: 83

Датум уговора: 15.07.2019
Број уговора:
14-19/2019
Матични број: 17179829

Укупна процењена вредност у хиљадама динара:
60250
Укупна угворена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара: 60069
Укупна угворена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара: 72083

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П

Информатор о раду ЈП ЗА СКЛОНИШТА Београд
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 4339
МАТИЧНИ БРОЈ : 07892845
ПОРЕСКИ БРОЈ: 100143406

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће за склоништа
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Михаила Пупина 117а
11070 Београд ( Нови Београд )

ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2019 ; Квартал : 3

Редн
и
број

Датум
уговора

Интерни број
уговора

Интерни број
набавке

Уговорена
вредност без ПДВа (у хиљадама
динара)

Назив добављача

Датум
измене

Уговорена
вредност без
ПДВ-а након
измене(у
хиљадама
динара)

Разлог измене

1.

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.

Информатор о раду ЈП ЗА СКЛОНИШТА Београд
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће за склоништа

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 4339

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Михаила Пупина 117а

МАТИЧНИ БРОЈ : 07892845
ПОРЕСКИ БРОЈ: 100143406

11070 Београд ( Нови Београд )

ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2019 ; Квартал : 3

Редни
број

1

Датум
уговора

Интерни број
уговора

Интерни број
набавке

Уговорена
вредност без ПДВа (у хиљадама
динара)

Назив добављача

Датум
извршења/
неизвршења

17.08.2018

14-37/18

8-30/18

60000

ЈП ЕПС БЕОГРАДЕ

16.09.2019

Вредност
извршења без
ПДВ-а (у
хиљадама
динара)
49500

69

М.П.А.ПЕТРОВИЋ
Д.О.О.

22.08.2019

69

Разлог
неизвршења
уговора

Набавка електричне енергије за потребе ЈП за склоништа

2

15.07.2019.

14-19/2019

4

Набавка материјала за одржавање склоништа П-4- водоводни материјал

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs
НАЗИВ НАРУЧИОЦА:
АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

Јавно предузеће за склоништа

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:

Михаила Пупина 117а
11070 Београд (Нови Београд)

45450

МАТИЧНИ БРОЈ:

07892845

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100143406

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Година: 2019; Квартал: 3

Редни
број
I
1
2
3

Укупна процењена
вредност (у хиљадама
динара)

Укупна вредност закључених
уговора без ПДВ-а
(у хиљадама динара)

Укупна вредност закључених уговора са
ПДВ-ом (у хиљадама динара)

III
6
9
1

IV
3470
9395
1500

V
3158
7618
1421

VI
3790
8922
1706

16

14365

12197

14418

Врста предмета
Укупан број
јавне набавке закључених уговора
II
добра
услуге
радови

УКУПНО

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
4339

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће за склоништа
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Михаила Пупина 117а

МАТИЧНИ БРОЈ : 07892845
ПОРЕСКИ БРОЈ: 100143406

11070 Београд ( Нови Београд )
ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Година: 2019 ; Квартал : 3
Број поступака
Исход поступака јавних набавки

Јавних набавки (без поступка јавне
набавке мале вредности)

Јавне набавке мале вредности

Успешно спроведени

2

16

Обустављени

1

3

Поништени у целини

0

0

УКУПНО

3

19

Врсте поступка

Врста предмета

Предмет набавке

Опис предмета јавне набавке

Процењена
вредност у
хиљадама дин

Разлог обуставе
/поништења поступка

II

III

IV

V

VI

VII

Отворени поступак

добра

Друга дообра

Набавка испуне лежајева

7000

2.

Поступак јавне набавке
мале вредности

услуге

Рекламне услуге

Оглашавање и друго

1200

3.

Поступак јавне набавке
мале вредности

радови

4.

Поступак јавне набавке
мале вредности

услуге

Ред. бр.
I

1.

УКУПНО

Други завршни и допунски
Текуће и инвестиционо одржавање
грађевински радови
склоништа (санација објеката и инсталација)
(уградња камина итд.)
Истражне услуге и услуге
обезбеђења (осим услуга
обезбеђења превозом у
Услуге обезбеђења пословне зграде
оклопљеним
аутомобилима)

1500

2750

Опис разлога
VIII

Одбијене све
Достављена је једна понуда која
неодговарајуће и
неприхватљииве понуде је оцењена као неприхватљива

остало

Није достављена ни једна понуда

Одбијене све
Пристигла је само једна понуда, која
неодговарајуће и
је оцењена као неприхватљива
неприхватљииве понуде

остало

Изабрани понууђач је одустао од
закључења уговора, а остале понуде
су оцењене као неприхватљиве

12450

Информатор о раду ЈП ЗА СКЛОНИШТА Београд
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs
НАЗИВ НАРУЧИОЦА:
АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

Јавно предузеће за склоништа

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:

Михаила Пупина 117а

МАТИЧНИ БРОЈ:

07892845

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100143406

11070 Београд (Нови Београд)

4339

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Година: 2019; Квартал: 3

Редни
број
I
1

Основ за изузеће
II
39.2 – набавке чија вредност није већа
од доњег лимита за јавне набавке мале
вредности

УКУПНО

IV

Укупна вредност
закључених уговора без
ПДВ-а (у хиљадама
динара)
V

Укупна вредност
закључених уговора са
ПДВ-ом (у хиљадама
динара)
VI

13

2032

893

1049

13

2032

893

1049

Укупан број
закључених
уговора

Процењена вредност
закључених уговора (у
хиљадама динара)

III

Место и датум:

Овлашћено лице:
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs
НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће за склоништа
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Михаила Пупина 117а
11070 Београд ( Нови Београд)

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 4339
МАТИЧНИ БРОЈ : 07892845
ПОРЕСКИ БРОЈ: 100143406

Београд - Нови Београд

ОБРАЗАЦ A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
(осим у поступку јавне набавке мале вредности)
Година: 2019; Квартал : 4

Ред.
бр.

Подаци о поступку и предмету
јавне набавке
Интерни број набавке: 2
ОРН: 71410000
Тип набавке:
Поступак: oтворени поступак

1

2

Подаци о вредности јавне набавке
Подаци о изабраном добављачу
у хиљадама динара
Процењена:
Уговорена без ПДВ-а:
Уговорена са ПДВ-ом:

17000
8333
10000

Датум уговора: 02.10.2019
Број уговора: 14-47/2019
Матични број: 07431325

Подаци о понуди
Број понуда:
2
Критеријума:
2
Јединична цена:
Трошкови:

Предмет: услуге, архитектонске услуге, инжењерске услуге, услуге урбанистичког планирања
Назив добављача: БАУПРОЈЕКТ ДОО
и пејзажне архитектуре, услуге теничког тестирања и анализа, услуге енергентског прегледа и
енергентске услуге
Седиште: Београд, ул. Гарибалдијева бр. 13, Србија
Опис: Израда плана детаљне регулације мреже склоништа
Интерни број набавке: 4
ОРН: 44500000
Тип набавке: обликована по партијама
Поступак: отворени поступак

Процењена:
1
Уговорена без ПДВ-а: 166
Уговорена са ПДВ-ом: 199

Датум уговора: 15.11.2019
Број уговора: 14-53/2019
Матични број: 17233670

Број понуда:
1
Критеријума:
2
Јединична цена:
Трошкови:

Информатор о раду ЈП ЗА СКЛОНИШТА Београд
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а

Предмет: добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката,
канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни
инвентар, папирна конфекција и сл.)
Опис: набавка материјала за одржавање склоништа

Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs
Назив добављача: ELECOM SISTEM DOO
Седиште: Владимира Поповића бр. 26/3а, Београд, Србија

Укупна процењена вредност у хиљадама динара:
17001
Укупна угворена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара: 8499
Укупна угворена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара: 10199

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 4339
МАТИЧНИ БРОЈ : 07892845
ПОРЕСКИ БРОЈ: 100143406

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће за склоништа
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Михаила Пупина 117а
11070 Београд ( Нови Београд )

ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2019 ; Квартал : 4

Редн
и
број

Датум
уговора

Интерни број
уговора

Интерни број
набавке

Уговорена
вредност без ПДВа (у хиљадама
динара)

Назив добављача

Датум
измене

Уговорена
вредност без
ПДВ-а након
измене(у
хиљадама
динара)

Разлог измене

1.

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs
НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће за склоништа
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Михаила Пупина 117а

МАТИЧНИ БРОЈ : 07892845
ПОРЕСКИ БРОЈ: 100143406

11070 Београд ( Нови Београд )

ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2019 ; Квартал : 4

Редни
број

1

Датум
уговора

Интерни број
уговора

Интерни број
набавке

Уговорена
вредност без ПДВа (у хиљадама
динара)

Назив добављача

Датум
извршења/
неизвршења

15.11.2019

14-53/2019

4

166

ELECOM SISTEM
DOO

30.12.2019

Набавка матиријала за одржавање

Место и датум:

Вредност
извршења без
ПДВ-а (у
хиљадама
динара)
166

Разлог
неизвршења
уговора

Овлашћено лице:
М.П.
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs
НАЗИВ НАРУЧИОЦА:
АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

Јавно предузеће за склоништа

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:

Михаила Пупина 117а
11070 Београд (Нови Београд)

45450

МАТИЧНИ БРОЈ:

07892845

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100143406

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Година: 2019; Квартал: 4

Редни
број
I
1
2
3

Укупна процењена
вредност (у хиљадама
динара)

Укупна вредност закључених
уговора без ПДВ-а
(у хиљадама динара)

Укупна вредност закључених уговора са
ПДВ-ом (у хиљадама динара)

III
1
6
0

IV
1500
4870
0

V
826
4593
0

VI
991
5364
0

7

6370

5419

6355

Врста предмета
Укупан број
јавне набавке закључених уговора
II
добра
услуге
радови

УКУПНО

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
4339

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће за склоништа
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Михаила Пупина 117а

МАТИЧНИ БРОЈ : 07892845
ПОРЕСКИ БРОЈ: 100143406

11070 Београд ( Нови Београд )
ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Година: 2019 ; Квартал : 4
Број поступака
Исход поступака јавних набавки

Ред. бр.
I

Јавних набавки (без поступка јавне
набавке мале вредности)

Јавне набавке мале вредности

Успешно спроведени

2

7

Обустављени

2

0

Поништени у целини

0

0

УКУПНО

4

7

Врсте поступка

Врста предмета

Предмет набавке

Опис предмета јавне набавке

Процењена
вредност у
хиљадама дин

Разлог обуставе
/поништења поступка

II

III

IV

V

VI

VII

21

Остало

Отворени поступак

добра

добра, потрошни
материјал (за
обављање делатности,
за одржавање
објеката,
канцеларијски и
П7- Набавка ситног инвентара и алата, за
рачунарски
потребе техничке конторле
материјал, средства за
прање и чишћење,
општи ситни
инвентар, папирна
конфекција и сл.)

Опис разлога
VIII

Није пристигла ни једна понуда

1.
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs
2.

Отворени поступак

УКУПНО

добра

Друга добра

Опрема за боравак у склоништима, П1лежајеви и седишта и П2-санитарна опрема

16263

Одбијене све
неодговарајуће и
неприхватљиве
понуде

П1-пристигла једна неприхватљива
понуда; П2-ниије пристигла ни једна
понуда

16284
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs
НАЗИВ НАРУЧИОЦА:
АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

Јавно предузеће за склоништа
Михаила Пупина 117а

МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

11070 Београд (Нови Београд)

07892845
100143406

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Година: 2019; Квартал: 4

Редни
број
I
1

Основ за изузеће
II
39.2 – набавке чија вредност није већа
од доњег лимита за јавне набавке мале
вредности

УКУПНО

IV

Укупна вредност
закључених уговора без
ПДВ-а (у хиљадама
динара)
V

Укупна вредност
закључених уговора са
ПДВ-ом (у хиљадама
динара)
VI

12

1913

717

848

12

1913

717

848

Укупан број
закључених
уговора

Процењена вредност
закључених уговора (у
хиљадама динара)

III

Место и датум:

Овлашћено лице:
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15. Подаци о државној помоћи
Предузеће не користи субвенције, већ се финансира из сопствених средстава издавањем у
закуп: двонаменских склоништа у мирнодопским условима, пословног простора, локала као
и од прихода од продаје услуга техничке контроле.
Укидањем накнаде за изградњу и одржавање склоништа 2012. године пословни
приходи Предузећа су знатно смањени и недовољни за финансирање основне делатности
Предузећа.
Узевши у обзир мере и препоруке Владе РС и пословну политику Предузећа да не
отерећује буџет РС, сва финансирања су предвиђена из сопствених средстава. Међутим, како
су средства Предузећа ограничена, неопходно је да се у наредном периоду пронађу и други
извори финансирања.
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16. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима
Табела 12. Планирана маса за зараде – БРУТО 1, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. год.
ПЛАН
2018.

УКУПНО
Број
запослених

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
УКУПНО
ПРОСЕК

121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

Маса зарада

Просечна
зарада

СТАРОЗАПОСЛЕНИ
Број
Маса зарада
запослених

Просечна
зарада

НОВОЗАПОСЛЕНИ
Број
Маса
запослених зарада

Просечна
зарада

ПОСЛОВОДСТВО
Број
Ново
запослених запослени

9,496,100
9,414,228
9,496,100
9,414,228
9,704,086
9,496,100
9,704,086
9,704,086
9,496,100
9,496,100
9,496,100
9,496,100
114,413.414
9,534,451

78,480
77,804
78,480
77,804
80,199
78,480
80,199
80,199
78,480
78,480
78,480
78,480

108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108

73,700
73,016
73,700
73,016
75,207
73,700
75,207
75,207
73,700
73,700
73,700
73,700

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

82,000
81,000
82,000
81,000
84,500
82,000
84,500
84,500
82,000
82,000
82,000
82,000

4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

78,797

108

73,963

8

82,458

4

1

7,959,600
7,885,728
7,959,600
7,885,728
8,122.356
7,959,600
8,122,356
8,122,356
7,959,600
7,959,600
7,959,600
7.959,600
95,855,724
7,987,977

656,000
648,000
656,000
648,000
676,000
656,000
676,000
676,000
656,000
656,000
656,000
656,000
7,916,000
659,667

Табела 13. Исплаћена маса за зараде – БРУТО 1, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину*
УКУПНО
ИСПЛАТА
СТАРОЗАПОСЛЕНИ
НОВОЗАПОСЛЕНИ
2018.
Број
Маса зарада
Просечна
Број
Маса зарада
Просечна Број
Маса
запослен
зарада
запослени
зарада
запослени
зарада
их
х
х
118
9,073,114
76,891
113
8,205,877
72,618
I
118
8,789,147
74,484
113
7,957,492
70,420
II
118
8,928,750
75,667
113
8,066,811
71,388
III
117
8,834,784
75,511
112
7,983,925
71,285
IV
118
9,153,544
77,572
112
8,240,260
73,574
1
31,326
V
118
9,184,183
77,832
112
8,252,990
73,687
1
96,080
VI
118
9,150,626
77,548
112
8,192,402
73,146
1
95,756
VII
118
9,175,114
77,755
112
8,232,494
73,504
1
99,920
VIII
120
8,973,988
74,783
112
7,940,981
70,902
3
177,865
IX
121
9,391,158
77,613
112
8,144,392
72,718
4
375,944
X
121
9,189,128
75,943
112
7,955,489
71,031
4
377,173
XI
119
9,100,990
76,479
110
7,878,188
71,620
4
384,246
XII
УКУПНО
108,944,526
97,051,301
1,638,310
ПРОСЕК
119
76,507
112
72,158
2

Просечна
зарада

31,326
96,080
95,756
99,920,
59,288
93,986
94,293
96,062
83,339

Маса зарада

Просечна
зарада

880,500
880,500
880,500
880,500
905,730
880,500
905,730
905,730
880,500
880,500
880,500
880,500
10,641,690
886,808

176,100
176,100
176,100
176,100
181,146
176,100
181,146
181,146
176,100
176,100
176,100
176,100

ПОСЛОВОДСТВО
Број
Ново
Маса зарада
запосле запос
них
лени
5
867,237
5
831,655
5
861,939
5
850,859
5
881,958
5
835,113
5
862,468
5
842,701
5
855,142
5
870,822
5
856,466
5
838,557
10,254,917
5
1,577,680

177,362

Просечна
зарада
173,447
166,331
172,388
170,172
176,392
167,023
172,494
168,540
171,028
174,164
171,293
167,711
170,915
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Табела 14. Планиране и реализоване зараде и друга примања у 2018.години

у динарима
Трошкови зарада и накнада

План 2018. год

Реализација
год

Зараде запослених - бруто 1

114.413,414
600,000

108.944,526
397,765

4,284,155
6.000,000

4,284,155
4.760,278

500,000

203,715

Накнаде по уговору од делу и уговору
о
привременим
и
повременим
пословима
Накнаде члановима надзорног одбора
Превоз запослених на посао и са
посла
Дневнице на службеном путу

2018.

Табела 15. Исплаћена нето зарада за месец ДЕЦЕМБАР 2019.године према радним месецима

у динарима

Пословодство
Интерни ревизор
Руководиоци и шефови
Самостални
стручни
сарадници
Стручни
сарадници
и
сарадници
Референти
Административни послови
Техничко особље
Помоћно техничко особље
Укупно

Укупна нето
зарада

Број
запослених

Просечана нето зарада по
запосленом

648,628
67,849
1,215,985

5
1
17

129,726
67,849
71,529

1,212,773

17

71,340

1,225.218
1,312,748
114,086
1,177,751
135,089
7,110.127

21
26
3
24
3
117

58.344
50,490
38.029
49,073
45,030
60,770

Исплаћена нето зарада за месец децембар 2019.г. износи 7.110.127 динара за укупно 117
запослених који су примили зараду, док је просечна нето зарада по запосленом 60.770
динара.
Преглед делимичних нето накнада за рад у
Надзорном одбору
у динарима

Нето накнада Председника
Нето накнада члана

51,754
43,128
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17. Подаци о средствима рада
СТАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ НА ДАН
31.12.2018.год.

Табела 16.

BRUTO
NAZIV
VREDNOST
NEMATERIJALNA IMOVINA
SOFTVERI I DRUGA PRAVA
24,111,903.77
Ukupno
24,111,903.77
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
GRADJEVINSKI OBJEKTI
9,504,613,101.46
OPREMA
1,505,650,254.23
INVESTICIONE NEKRETNINE
3,425,869,367.09
OSTALA IMOVINA
442,044.26
NEKRETNINE,
POSTROJENJA I
OPREMA U PRIPREMI
17,432,159.18
Ukupno
14,454,006,926.22

ISPRAVKA
VREDN

SADASNJA
VREDNOST

11,292,133.00
11,292,133.00

12,819,770.77
12,819,770.77

2,415,192,483.56
1,291,419,607.84

7,089,420,617.90
214,230,646.39
3,425,869,367.09
442,044.26

3,706,612,091.40

17,432,159.18
10,747,394,834.82

18. Чување носача информација
Јавно предузеће за склоништа поседује информације које су везане за обављање
послова из њене надлежности, а исте углавном у писаном облику чува у архиви
предузећа. Изузетно, поједине информације се налазе и на другим електронским
носачима.
Начин одржавања носача информација уређен је:
1) Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“
бр. 80/92)
2) Процедура за рад писарнице бр. 7-15/16 од 08.04.2016.године
3) Листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања бр.1-350/08-1
од 04.11.2008. године.
4) Правилник о безбедности информационо-комуникационих система ЈП за
склоништа (3-4/2018-1 од 15.03.2018.године)
19. Врсте информација у поседу
Финансијко - материјална документација чува се у просторијама Јавног предузећа
надлежног за финансијско пословање и у посебном Архивском депоу, сређена на начин
како предвиђају прописи.
Персонални досијеи чувају се у канцеларији сектора за правне, кадровске и опште
послове, сређени по азбучном реду или по редним бројевима под којим су запослени
уписани у персоналну књигу.
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Општа акта Јавног предузећа чувају се у канцеларији сектора за правне, кадровске
и опште послове и у Архивски предузећа.
Планска документа из области одбране чувају се на начин и у складу са мерама заштите
како је то прописано Законом о одбрани, Законом о тајности података и Одлуком о
тајним подацима одбране ЈПС. За ова документа задужено је одговорно лице које је на
основу безбедносне провере овлашћено да обавља ове послове.
Документа из области безбедности и здравља на раду обједињена су у оквиру
реферата за БЗНР и чувају се на једном месту од стране лица са положеним стручним
испитом из БЗНР.
Архивирани предмети чувају се у Архиви предузећа.
20. Врсте информација којима државни орган омогућава приступ
Рад Јавог предузећа за склоништа је јаван. Увид у записнике омогућиће се осим у
случају искључења и ограничења јавности рада.
21. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама
Јавно предузеће за склоништа користи просторије на адреси Булевар Михаила
Пупина 117а, Нови Београд. Пријем поште се врши преко писарнице на истој адреси.
Тражилац информације, подноси писмени захтев предузећу за остваривање права
на приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев).
Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и
што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге
податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора
навести разлоге за захтев.
Ако захтев не садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и
што прецизнији опис информације која се тражи, односно ако захтев није уредан,
предузеће је дужно да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони,
односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке
у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а
недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, предузеће ће донети закључак о
одбацивању захтева као неуредног. Предузеће је дужно да омогући приступ
информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник,
при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је
захтев поднет писмено.
Предузеће је дужно да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана
пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид
документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију
документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице Управе
за заједничке послове републичких органа.
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од
значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту
здравља становништва и животне, предузеће мора да обавести тражиоца о поседовању
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те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију,
односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема
захтева.
Ако предузеће није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од
дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на
увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију
тог документа, дужна је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок,
који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.
Ако предузеће на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу
Поверенику за информације од јавног значаја, у случајевима утврђеним чланом 22.
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Предузеће ће заједно са
обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену
информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време,
место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних
трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима
за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради
копију. Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним
просторијама предузећа. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у
документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ
пратиоца.
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Јавно предузеће за склоништа
Булевар Михаила Пупина 117а, Нови Београд

ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам:*
1. обавештење да ли поседује тражену информацију;
2. увид у документ који садржи тражену информацију;
3. копију документа који садржи тражену информацију;
4. достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
поштом
електронском поштом
факсом
на други начин:***_________________________________________
Овај захтев се односи на следеће информације:

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке
који олакшавају проналажење тражене информације)

____________________________________
Тражилац информације/Име и презиме
У ________________,

дана______2019 године

____________________________________
адреса
____________________________________
други подаци за контакт
___________________________________
Потпис

__________________________________________
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
** У кућици означити начин достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања
захтевате.

Информатор о раду ЈП ЗА СКЛОНИШТА Београд
Децембар 2019

Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs
Број предмета: _________________
Датум: _________________

Име и презиме / назив / и адреса подносиоца захтева

ОБАВЕШТЕЊЕ
о стављању на увид документа који садржи тражену информацију и о
изради копије

На основу члана 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, поступајући по вашем захтеву за слободан приступ
информацијама од _________год., којим сте тражили увид у документ/е са
информацијама о / у вези са:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(опис тражене информације)
обавештавамо вас да дана _______________, у _____ часова, односно у
времену од ____ до ___ часова, у просторијама органа у___________________
ул. ____________________ бр. ______, канцеларија бр. ____ можете
извршити увид у документ/е у коме је садржана тражена информација.
Том приликом, на ваш захтев, може вам се издати и копија документа са
траженом информацијом.
Трошкови су утврђени Уредбом Владе Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр.
8/06), и то: копија стране А4 формата износи 3 динара, А3 формата 6 динара,
CD 35 динара, дискете 20 динара, DVD 40 динара, аудио-касета – 150 динара,
видео-касета 300 динара, претварање једне стране документа из физичког у
електронски облик – 30 динара.
Износ укупних трошкова израде копије документа по вашем захтеву
износи ............динара и уплаћује се на жиро-рачун Буџета Републике Србије
бр. 840-742328-843-30, с позивом на број 97 – ознака шифре општине/града где
се налази орган власти (из Правилника о условима и начину вођења рачуна –
„Сл. гласник РС“, 20/07... 40/10).

Достављено:
1. Именованом (М.П.)
2. Архиви
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Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 а
Тел/факс: +381 11 3131821
e-mail: office@sklonista.co.rs
www.sklonista.co.rs
Број предмета: _________________
Датум: _________________
_______________________________
(потпис овлашћеног лица, односно руководиоца органа)

Јавно предузеће за склоништа
Булевар Михаила Пупина 117а, Нови Београд

СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА
Сачињена на основу чл. 16. ст. 9. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја, у предмету поступања по захтеву тражиоца информација
_____________________________________
бр. ____________од____________год.
Присутни:
1. ____________________, овлашћено лице у органу
2. ____________________, тражилац информација

Тражиоцу је, на његов захтев, дана ___________ у просторијама органа
_______ у времену од ______ до ______ часова омогућен приступ следећим
информацијама, односно документима, тако што му је:
а) омогућен увид и/или
б) уручене копије докумената, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
Тражилац својим потписом потврђује да му је омогућен приступ траженим
информацијама.
Унети примедбу тражиоца (ако је било примедби):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
У ________, дана___________

Тражилац

Овлашћено лице

__________________

____________________
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