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УВОД 

 

 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА 

Градско стамбено предузеће, чији је правни следбеник ЈП ''Градско стамбено'' Београд 

основано је 1966. године. Након доношења Закона о самоуправним интересним заједницама 

којим је престао да важи Основни закон о привредном пословању (газдовању) стамбеним 

зградама у друштвеној својини (''Службени лист СФРЈ'', бр. 35/65 и 50/68), 1976. године су од  

Градског стамбеног предузећа формирани:  Београдска заједница становања,  Комунално 

предузеће за одржавање зграда и станова ''Београд'', Предузеће за развој, одржавање и закуп 

пословног простора ''Пословни простор'',  Предузеће за обједињену обраду и наплату 

комуналних и других услуга ''Београд'' и Предузеће за хотелско туристичку делатност 

''Центрохотели''. Сви наведени субјекти  преузели су само по део права, обавеза и имовине 

бившег Градског стамбеног предузећа, што је  детаљно утврђено самоуправним споразумима 

и статутима о њиховом формирању. 

На основу члана 16. Закона о самоуправним интересним заједницама становања (''Службени 

гласник СРС'' бр. 19/74) извршен је повраћај стамбених зграда, станова и средстава који су 

били унети у фонд стамбених зграда Градског стамбеног предузећа друштвеним правним 

лицима. Ове враћене стамбене зграде, станови и средства су од стране друштвених правних 

лица затим удружени у Београдску заједницу становања  на коју су пренета сва права и 

обавезе у погледу управљања, одржавања и пословања овим удруженим средствима које је 

имало Градско стамбено предузеће. Београдска заједница становања је,  дакле, преузела да 

управља, утврђује и убира станарину, организује и стара се о одржавању стамбених зграда и 

станова удруженог стамбеног фонда, као и да организује изградњу и куповину станова за 

удружиоце. Преузела је, такође, обавезе реализације уговора о изградњи и куповини станова 

бившег Градског стамбеног предузећа, уговора о кредитима за изградњу станова, као и 

уговора о удруживању средстава друштвених правних и физичких лица о заједничкој 

изградњи и куповини станова.  

Скупштина града Београда, као оснивач, донела је 29. марта 1990. године, Решење о 

оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге, а Предузеће је почело са радом 1. априла 

1990. године. На основу Решења о оснивању Предузеће је преузело сва права, обавезе и 

средства  Београдске самоуправне интересне заједнице становања и основних заједница у 

њеном саставу, као и запослене. Јавно предузеће је преузело и одржавање стамбених зграда и 

станова у друштвеној својини који су били удружени у ту заједницу и све послове које је она 

вршила, као и средства за те намене, осим ако је нoсилац права располагања на њима 

одлучио о другачијем вршењу тих послова. 

Јавно предузеће за стамбене услуге је одлуком Управног одбора Предузећа од 7. 5. 2005 

године, уз сагласност оснивача, променило пословно име  и од 21. 7. 2005. године  послује 

под пословним именом Јавно предузеће ''Градско стамбено''. 

На основу Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за стамбене услуге 

(''Службени лист града Београда број 51/12),  Одлуке о изменама и допунама одлуке о 

промени оснивачког акта Јавног предузећа за стамбене услуге (''Службени лист града 

Београда број 10/13) и  Одлуке о измени одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа 

за стамбене услуге  (''Службени лист града Београда број 54/13),  измењене су и одредбе 

Статута Предузећа на које је дата сагласност Оснивача. 
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ДЕЛАТНОСТ 

 

ЈП ''Градско стамбено'' као основну делатност од општег интереса обавља одржавање 

заједничких делова и просторија стамбених зграда које се налазе у систему одржавања, као и 

њихове заједничке уређаје и инсталације, у своје име а за рачун стамбених зграда односно 

трећих лица које су му повериле наведене послове. 

У систему одржавања ЈП „Градско стамебно“ налази се 13 595 зграда. Предузеће је део 

комуналног система Града Београда и обавља своју делатност на подручју 10 градских 

општина (Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, 

Вождовац, Врачар, Земун, Звездара). 

Одлуку о склапању Уговора о одржавању са нашим предузећем доноси Скупштина станара 

стамбене зграде, сагласношћу власника станова и других посебних делова зграде којима 

припада више од половине укупне површине. 

 

 Одржавање заједничких делова стамбених зграда, уређаја и инсталација 

- Хитне интервенције 

- Грађевинско занатски радови  

- Електро радови 

- Водовод и канализација  

- Одржавање лифтова 

- Хидро постројења 

 Услуге одржавања хигијене заједничких делова зграде 

 Агенцијске услуге 

- Услуге изнајмљивања 

- Станови 

- Пословни простор 

- Гараже 
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ОДРЖАВАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, УРЕЂАЈА И 

ИНСТАЛАЦИЈА 
 

ЈП „Градско стамбено“ обави око 100.000 интервенција годишње. Интервенције се изводе у 

зависности од врсте извођења радова кроз хитне, неодложне и текуће поправке.  

 

Хитни и неодложни радови којима се отклања непосредна опасност по грађане  обавља 

Служба хитних интеревенција  доступна грађанима 24 сата. У ове радове спадају:  
- Одглављивање, обезбеђење и ослобађање лица и ствари из заглављене кабине лифта  

- Затварање воде на централном вентилу и главним вентилима  

- Отклањање загушења на заједничким деловима канализационе инсталације  

- Обезбеђење угроженог простора 

- Поправка или замена делова косог или равног кровног покривача до 10м2,    

- Поравка димњака и вентилационих канала уколико су склони паду   

- Дефектажа фасадне површине и уклањање делова фасаде склоних паду, поправка дела 

фасаде до 10м2 и обезбеђивање фасаде склоне паду 

- Поправка и израда степеништа,тротоара и  рукохвата  

- Замена стакла унутрашње браварије и столарије  

- Дефектажа и поправка канализационог  и водомерног шахта, замена делова,  чишћење 

и одгушење фекалне канализационе мреже и дезинфекција 

- Црпљење фекалне воде из заједничких просторија зграде 

- Чишћење и одгушење кишне канализационе мреже, замена вентила који нису у 

функцији (цури, заглављен) 

- Утврђивање узрока велике потрошње воде у згради 

- Дефектажа квара и пуштање лифта у рад без замене делова 

 

 

Редовно текуће одржавање  подразумева извођење следећих радова и поправки: 

- Редовно месечно сервисирање уређаја и постројења који се налазе у заједничким 

просторијама стамбених зграда 

- Радови на заједничким деловима стамбене зграде (кров и фасада), којима се третирају 

грађевинске и функционалне целине унутар ових делова, у смислу замене дела или 

комплетног кровног покривача, односно фасадне површине 

- Замена комплетне кровне или фасадне браварије (светларника, лантерни и сл.), 

комплетних хоризонталних и вертикалних олука 

- Замена дела или комплетне заједничке водоводне инсталације, фекалне и кишне 

канализације 

- Уградња, замена и ремонт  хидро постројења и пумпи 

- Уградња, замена и ремонт електро инсталација и уређаја 

- Замена поштанских сандучића, улазних врата поломљених стакала на степенишним 

светларницима стамбене зграде 

- Израда дела или комплетног тротоара око стамбене зграде 

- Израда рампи за инвалиде (уколико постоје техничке могућности) 

- Уградњу интерфона и видео надзора 
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- Уградња ЛЕД осветљења 

- Зидање новог канализационог  и водомерног шахта 

- За зграде са лифтом врши се редован месечни сервис према правилнику о Безбедности 

лифтова , поправка и замена свих саставних делова лифтовског постројења , технички 

преглед и пријем од стране овлашћених институција 

 

Како су зграде у Београду старе у просеку 40 година, јавља се потреба за комплетном 

санацијом и реконструкцијом саставних делова самих објеката кроз извођење инвестиционих 

радова, већих обима и вредности. Извођење радова на реконструкцији комплетних кровних 

површина, фасада и лифтовских постројења ЈП „Градско стамбено“ станарима нуди кроз 

могућност отплате на 24 месечне рате без камате уз гарантни рок на изведене радове. Како 

ова врста инвестиционих радова не спада под Уговор о редовном одржавању, већ се радови 

посебно уговарају, станари као власници станова у обавези су да самостално финансирају 

отплату након изведених радова. 

 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА 

СТАМЕБНИХ ЗГРАДА 

ЈП „Градско стамбено“ као једну од својих делатности обавља одржавање хигијене и 

чишћење заједничких просторија стамбених зграда, које имају потписан Уговор о 

одржавању хигијене и чишћењу. Ова делатност обавља се у 11 390 стамбених објеката и 

подразумева:  

- Чишћење и прање заједничких просторија стамбених зграда (улаза, ходника, 

степеништа, пода лифта) на недељном нивоу 

- Чишћење и прање стаклених површина, гелендера, кабине лифта на месечном нивоу 

- Уклањање паучине и прашине у заједничким просторијама стамбених зграда на 

месечном нивоу 

 

АГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ 

У Јавном предузећу ''Градско стамбено'' постоји велика имовинска документација о зградама, 

становима и корисницима/власницима станова и пословног простора у  стамбеним зградама. 

Поред напред наведене делатности  у Предузећу се обављају и  послови закључивања 

уговора о закупу станова, уговора о закупу гаража,  откупа станова, промета некретнина и 

послови агенцијских услуга. 
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1. МИСИЈА, ВИЗИЈА 

 

1.1. МИСИЈА  

ЈП „Градско стамбeно“ кроз подизање нивоа квалитета у обављању делатности одржавања 

заједничких делова стамбених зграда, као и увођењем нових услуга тежи да допринесе 

побољшању животних услова суграђана и развоју здраве животне средине и на тај начин 

подигне ниво свести самих станара и покаже да брига о стамбеним зградама води ка 

унапређењу живота садашњих и будућих генерација.  

 

 1.2. ВИЗИЈА 

Поред ефикасне реализације захтева грађана, циљ Предузећа јесте уређење заједничких 

просторија, улаза и прилаза зградама, кроз извођење радова на замени дотрајалих 

поштанских сандучића, улазних врата, стаклених површина, кроз уградњу еколошке лед 

расвете, уградњу видео надзора, постављање противпожарних апарата, постављање 

рукохвата и рампи за особе са инвалидитетом у свим стамбеним објектима који се налазе у 

систему како би се подигао ниво квалитета живота грађана. Поред тога ЈП „Градско 

стамбено“ у сарадњи са станарима извођењем комплекснијих реконструкција саставних 

делова зграда, кровова, фасада и лифтова доприноси решавању дуготрајних проблема. 

Циљеви Предузећа поред реализација свих захтева грађана, ефикасног обављања хитних, 

неодложних и текућих интервенција, јесу и  могућност превентивног деловања. Највреднија 

имовина једног домаћинства јесте стан, а како власници станова у Београду нису сасвим 

упознати колико је потребно улагати у одржавање стамбене зграде, како би се очувала њена 

вредност, превентивним деловањем драстично се спречава се могућност појаве свих врста 

кварова и пропадања стамбених објеката.   

Како су стамбене зграде у Београду старе у просеку 40 година, а као последица недовољног 

инвестирања у њихово одржавање јавља се потреба за улагањем великих средстава за 

решавање дугогодишњих проблема станара. Имајући у виду комплетно стање стамбених 

зграда, њихових саставних делова фасада, кровова и лифтова, посебно у централним 

градским општинама, неопходно је извршити комплетну реконструкцију и санацију истих.  

Прегледом стања на терену установљено је да је на територији ужег центра града неопходна 

комплетна реконструкција и ревитализација фасадних површина, као и лифтовских 

постројења у стамбеним зградама које услед дотрајалости и неадекватног одржавања 

представљају директну опасност по безбедност грађана.  Лифтови се често кваре и стају, јер 

је век трајања једног лифта 25 година. Након овог периода они постају пре свега небезбедни 

за употребу и неопходна је комплетна замена свих  дотрајалих делова постројења односно 

инвестиционо улагање како би се обезбедио нов и функционалан лифт и сигурност станара 

који се превозе у њему.  

У циљу заштите живота и здравља суграђана, као и заштите животне околине ЈП „Градско 

стамбено“ има у плану за наредну годину реализацију наведених активности на 

најугроженијим локацијама, како би стари део града обавијен новим рухом осветљених и  

реконструисаних фасада заиста постао бели град.  
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ЗАКОНСКИ ОКВИР 

 

 

Радови које обавља ЈП "Градско стамбено" и њихово финансирање дефинисани су Законом о 

одржавању стамбених зграда ("Сл. гласник РС", бр. 44/95, 46/98, 1/01, 101/05,27/11-УС и 

88/11) и врше се на основу уговора са скупштинама зграда. Трошкови одржавања се плаћају 

месечно преко уплатница ЈКП"Инфостан". Годишње програме радова на одржавању 

заједничких делова стамбених зграда усваја Надзорни  одбор ЈП "Градско стамбено", уз 

сагласност Скупштине града Београда. 

Осим овог Закона, пословање Предузећа регулишу  и следећи прописи: 

 Закон о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', бр.15/16), 

 Закон о становању (''Сл.гласникРС'', бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94,  

47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 и 99/11), 

 Закон о јавној својини (''Сл.гласник РС'' бр. 72/11, 88/13, 68/15), 

 Закон о рачуноводству и ревизији (''Сл.гласник РС'' бр. 46/06 и 111/09),- 

 Закон о рачуноводству („Сл. Гласник РС“ бр. 62/13), 

 Закон о ревизији („Сл. Гласник РС“ бр. 62/13), 

 Закон о буџетском  систему (''Сл.гласник РС ''  бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/13, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16), 

 Уредба о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица 

код корисника средстава у државној својини ( ''Сл.гласник РС бр.102/10 ), 

 Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима ("Сл. 

гласник РС", бр. 5/06, 27/14) , 

 Закон о комуналним делатностима ('' Сл.гласник РС бр.88/11). 

 Закон о јавним набавкама ('' Сл.гласник РС бр.124/12, 14/15, 68/15). 
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НОВИ ПАКЕТИ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ И ЧИШЋЕЊА СТАМБЕНИХ 

ЗГРАДА 

 

У циљу подизања нивоа квалитета Услуге одржавања хигијене и чишћења заједничких 

делова стамбених зграда које одржава ЈП „Градско стамбено“, поред тренутног СТАНДАРД 

ПАКЕТА услуга станари ће имати могућност избора између још два пакета ПАКЕТ 

НАПРЕДНО и ПАКЕТ СЈАЈНО са повећаном динамиком чишћења са кварталног на месечни 

ниво, као и са месечног на недељни. Поред редовног чишћења, два пута годишње свака 

стамбена зграда имаће и услугу генералног, машинског прања свих заједничких просторија и 

површина. 

 

 ПАКЕТ СТАНДАРД: 

- чишћење и прање хоризонталних површина стамбене зграде- 1 х недељно 

- скидање паучине- 1 х месечно 

- прање стакалених површина, лифт кабине и гелендер – 1 х месечно 

 

 
 

 ПАКЕТ НАПРЕДНО: 

- чишћење и прање хоризонталних површина стамбене зграде- 2 х недељно 

- скидање паучине- 2 х месечно 

- прање стакалених површина- 2 х месечно 

- прање лифт кабине и гелендера- 1 х месечно 

 
 

 ПАКЕТ СЈАЈНО: 

- чишћење и прање хоризонталних површина стамбене зграде- 2 х недељно 

- скидање паучине- 2 х месечно 

- прање стакалених површина- 1 х недељно  

- прање лифт кабине и гелендера- 2 х месечно 

- уградња ЛЕД расвете у зајеничке делове стамбене зграде 

- уговорна обавеза пет година  
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УСЛУГА УГРАДЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА 

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

            

                                   

ЈП „Градско стамбено“ је у циљу повећања безбедности суграђана и смањења 

вандализма у стамбеним зградама, израдилo пројекат – НАПРЕДНА  ЗГРАДА којим се 

станарима обезбеђује повећана заштита и сигурност кроз квалитетан и поуздан систем 

ВИДЕО НАДЗОРА у улазима зграда.  

Систем је заснован на савременим стандардима и решењима  развијеним од стране 

водећих светских компанија из домена видео надзора, комуникационих уређаја и опреме. 

             Сходно предлогу новог закона о безбедности лица и података по коме снимљени 

видео запис не сме бити јавно доступан, као ни путем кабловских оператера, ЈП „Градско 

стамебно“ ауторизацијом снимљеног материјала и његовим складиштењем на свом серверу, 

омогућава увид само одговорним и овлашћеним лицимa.  

              Спречавањем злоупотребе података овај систем омогућава да снимљени видео запис 

представља доказ у евентуалним споровима за квалитетно спровођење истраге инцидента, 

идентификацију осумњичених лица и слично.  

              ЈП „Градско Стамбено“ oбезбеђује чување снимљеног видео записа током одређеног 

обавезног временског периода (30 дана).  

Пројекат НАПРЕДНА ЗГРАДА, представља оправдан и значајан подухват у подизању 

квалитета безбедности животних услова и заштити људи и имовине. 

За услугу уградње ВИДЕО НАДЗОРА грађани добијају: 

 чување података на серверу 

 редовно ажурирање програмског решења 

 одржавање инсталација (софтверску надоградњу, надоградњу мрежне 

опреме...) 

 инвестиционо одржавање дотрајалих инсталација, замену оштећених видео 

камера и припадајућих инсталација за све време трајања ове услуге, без 

додатних задужења станара стамбене зграде 
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УСЛУГА УГРАДЊЕ ЕКОЛОШКОГ ЛЕД ОСВЕТЉЕЊА У ЗАЈЕДНИЧКИМ 

ПРОСТОРИЈАМА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

ЈП „Градско стамбено“ кроз уградњу еколошког вида осветљења ЛЕД РАСВЕТЕ обухвата 

услугу извођења радова на замени постојећег система осветљења у заједничким 

просторијама стамбених зграда, системом штедљивих Лед светиљки. Основна одлика ове 

расвете јесте економичност која се остварује кроз ниску потрошњу електричне енергије и 

дужи век трајања са циљем смањења трошкова утрошене заједничке енергије и подизањем 

нивоа ефикасности у пружању услуга. Због чињенице да овај вид расвете користи ниски 

напон потпуно је безбедна за употребу и представља еколошки вид осветљења.  

Пројекат „Лед расвета“ наилази на велики одзив станара због свих предности које 

обезбеђује, те смо током 2016. године у преко 700 стамбених објеката имплементирали ову 

врсту расвете. Кроз уградњу савременог осветљења у заједничке просторије стамбених 

зграда, степениште, улазе, ходнике, подруме, ЈП „Градско стамбено“ понудом ове врсте 

услуге прикључује се европским и светским стандардима у уштеди електричне енергије као 

и увођењу еколошки прихватљивог вида осветљења у стамбене зграде.  

 

 

 

 

 

УСЛУГА УГРАДЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА 

 

ЈП "Градско стамбено" као нову услуга према грађанима жели да понуди УГРАДЊУ 

КЛИМА УРЕЂАЈА у стамбеним јединицама са услугом одржавања и дугугодишњом 

гаранцијом. Како пројекат не би био на терет финансирања предузећа напоменуте услуге ће 

се пребацити на месечно плаћање добављачу а предузеће ће на износ добављача зарачунати 

своју зараду и задужити станаре. Овим системом обезбеђујемо правилан приходни и 

расходни план без финансијских губитака. 
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ПРОЈЕКАТ „НАПРЕДНА ЗГРАДА“ 

 

Пројекат  НАПРЕДНА ЗГРАДА обухвата обједињавање дигиталних сервиса за услуге које 

ЈП "Градско стамебно" пружа грађанима ради подизања нивоа услуга и побољшања нивоа 

квалитета животног окружења. 

Пројекат обухвата постављање централне конзоле са дигиталним екраном који ће станарима 

дати могућност да у сваком тренутку буду обавештени о извршењу услуга које спроводи 

Предузеће, а које се односе на одржавање заједничких делова и инсталација зграде, као и на 

одржавање хигијене заједничких просторија. 

Поред основног обавештења о извршењу наших услуга у реалном времену као и о 

предстојећим, грађани ће на време бити обавештавани о планираним активностима и 

пројектима Предузећа, а путем електронског оглашавања примаће информације од 

свакодневног значаја као што су радови на путу, нестанак струје и воде, као и осталим 

повољностима на територији Београда. 

 

 

ПРОЈЕКАТ „КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА ПРИЈАВУ ЗАГЛАВЉИВАЊА У 

ЛИФТУ“ 

 

ЈП „Градско стамбено“ одржава 6500 лифтовских постројења на територији града Београда. 

Како би омогућили грађанима брзу и ефискасну пријаву заглаве у лифту, планирана је 

уградња комуникационих система у кабини самог постројења, којим се успоставља директна, 

јасна и разговетна интеракција са Службом хитних интервенција 24 сата дневно. Притиском 

на тастер за дојаву заглављене особе у лифту омогућава се прецизно лоцирање хитне 

интервенције и ефикасна реакција Службе Предузећа. У оваквој ситуацији, без употребе 

мобилних уређаја, екипе Хитних интервенција стижу на локацију у најкраћем року.  
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ПРОЈЕКАТ „БЕОГРАД БЕЗ БАРИЈЕРА“ 

ЈП „Градско стамбено“ кроз пројекат БЕОГРАД БЕЗ БАРИЈЕРА пружа могућност 

постављања рампи за особе са инвалидитетом, свим зградама које се налазе у нашем систему 

одржавања, потпуно бесплатно. 

 

Током пројекта "Београд без баријера" у 2015. и  2016. години постављено преко 200 рампи 

за особе са инвалидитетом, а како и даље постоји потреба за уградњом истих на зградама 

чије су нам се Скупштине станара обратиле захтевима, настављамо и током 2017. године. 

Пројекат  се фининсира из добити пословања предузећа и уштеда које смо направили 

рационализацијом и реорганизацијом трошкова, дакле без учествовања новчаних средстава 

самих станара.  

Како нам је веома важно како живе наши суграђани са инвалидитетом, приступачношћу 

прилаза њиховим стамбеним зградама ствара се могућност осамостаљења особа са 

инвалидитетом у реализацији свакодневних активности и на тај начин омогућава побољшање 

квалитета живота у њиховом животном окружењу. 
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ПРОЈЕКАТ „МАЛИ ПРОЈЕКТИ БЕОГРАДА“ 

 

Београђани немају још развијену свест о томе да су заједнички делови зграде заправо њихово 

власништво и да брига о стамбеним зградама доприноси унапређењу живота садашњих и 

будућих генерација.  

 

Како нам је у циљу да побољшамо ниво квалитета живота суграђана, кроз пројекат МАЛИ 

ПРОЈЕКТИ БЕОГРАДА уређењем заједничких просторија стамбених зграда, улаза и прилаза 

зградама, кроз извођење радова на замени дотрајалих поштанских сандучића, улазних врата, 

стаклених површина, уградње еколошке лед расвете, уградње видео надзора, постављања 

противпожарних апарата, постављања рукохвата и рампи за особе са инвалидитетом, 

кречења заједничких делова зграде, у свим стамбеним објектима који се налазе у систему, 

трудимо се да допринесемо подизању нивоа свести  очувања животног окружења и средине. 

 

Током 2016. године преко 6000 стамбених зграда са територије 10 градских општина 

учествовало је у нашој акцији и кроз сређивање улаза улепшало животни простор својих 

станара и учинило га пријатнијим и сигурнијим за становање.  

 

 

 
       

                       

 

 

 

 

АКЦИЈА „ЛИФТ НИЈЕ ИГРАЧКА“ 

 

У циљу едукације деце и подизања нивоа 

безбедности ЈП "Градско  стамбено" дужи 

низ година успешно организује едуктивне 

представе за најмлађе ученике основних 

школа на свих десет градских општина, 

током целе школске године.   

Кроз представу „Лифт није играчка“ 

покушавамо да приближимо деци 

правилно коришћење лифта, пристојно 

понашање у стамбеним зградама, као и 

према комшијама. Кроз њима разумљив, 

занимљив и едукативан начин  трудимо се 

да подигнемо ниво свести о очувању 

њиховог животног окружења и средине. 
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АКЦИЈА „НАЈЛЕПШИ УЛАЗ БЕОГРАДА“ 

 

 

 

 За акцију  "Најлепши улаз Београда" могу се пријавити све зграде 

које се налазе у систему одржавања ЈП "Градско стамбено". Акција се 

организује дужи низ година у циљу подизања свести грађана и 

станара како да уреде и очувају свој животни простор. ЈП "Градско 

стамбено" као награду за уложени труд станарима победничког улаза, 

али и осталих пријављених улаза, изводе неке од радова из описа 

делатности Предузећа. Овом акцијом Градско стамбено жели да 

допринесе уређењу заједничких просторија стамбених зграда, али и 

побољшању међукомшијских односа.   
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА 

Органи Предузећа су: 

-Надзорни одбор: Дејан Ћика,председник, Славица Сунтурлић, члан, Владимир Брашић, 

члан 

-Директор: Никола Ковачевић, дипл. Правник, по Решењу Скупштине града Београда бр. 

111-309/15-С од 16.04.2015. године 

Лице одговорно за заступање без ограничења је директор Предузећа. 

 Опште руковођење 

 Сектор за техничке послове 

o Одељење за одржавање и контролу чишћења 

o Одељење за техничку припрему 

o Одељење хитних интервенција и оперативних послова 

o Одељење за одржавање на радним јединицама 

o РЈ Стари град 

o РЈ Палилула 

o РЈ Савски Венац 

o РЈ Звездара 

o РЈ Врачар 

o РЈ Вождовац 

o РЈ Чукарица 

o РЈ Нови Београд 

o РЈ Земун 

o РЈ Раковица 

 Сектор за корпоративно управљање 

o Служба за правне и опште послове 

o Служба за економско-финансијске послове 

o Служба за јавне набавке 

 Сектор управљања инвестицијама, развоја и планирања 

o Служба за односе са грађанима и информисање 

o Служба информационих технологије 
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Организациона шема Предузећа приказана је нa слици. 
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3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2017. ГОД. 

 

 

 

Како члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике 

Србије“ бр. 15/2016) прописује да се измeнe и дoпунe гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa мoгу 

вршити искључивo из стрaтeшких и држaвних интeрeсa или укoликo сe битнo прoмeнe 

oкoлнoсти у кojимa jaвнo прeдузeћe пoслуje, а узимајући у обзир да је у току поступак 

анализе и утврђивања непокретности на којима је град Београд носилац права јавне 

својине које би испуњавале услове за спровођење поступка уноса у капитал јавних 

предузећа и за утврђивање непокретности у јавној својини града које користе јавна 

предузећа, уколико ефекти претходно наведеног укажу на неопходност, у току 2017. 

године биће донет ребаланс програма пословања, како би се програм пословања ускладио 

са евентуалним променама финансијске позиције предузећа, која ће настати као ефекат 

примене Закона о јавној својини („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/2011, 88/2013 

и 105/2014) и ефеката по основу процене вредности имовине извршене од стране 

независног проценитеља. 

 

ЈП "Градско стамбено" као основну делатност од општег интереса обавља одржавање 

заједничких делова и просторија стамбених зграда које се налазе у систему одржавања, као и 

њихове заједничке уређаје и инсталације. ЈП ''Градско стамбено'' одржава 13.656 улаза са око 

280.158 станова. 

Послове одржавања стамбених зграда у фази експлоатације обавља Сектор за техничке 

послове ЈП ''Градско стамбено'', на територији 10 градских општина, уз обезбеђење 

професионалног приступа при извођењу радова, а са циљем побољшања услова живота у 

урбаној средини и побољшања квалитета стамбеног фонда. 

 

      3.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016.ГОД.   

 

Укупан број извршених хитних интервенција, неодложних радова, текућих поправки, 

инвестиционих радова и сервиса у 2016.години ................ 167.258 

 

  

 3.1.1.  ХИТНИ И НЕОДЛОЖНИ РАДОВИ И ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ 

 

Неодложни радови и текуће поправке подразумевају радове на инсталацијама водовода и 

канализације, електро инсталацијама, хидро постројењима, на лифтовским постројењима, на 

грађевинским елементима зграде као и рад дежурне службе хитних интервенција, с тим што 

су хитни и неодложни радови, радови на одржавању стамбене зграде,  чијим извођењем се 

отклања непосредна опасност по живот и здравље људи или по околину, а изводе се без 

одлагања, док су текуће поправке радови на одржавању стамбених зграда чијим извођењем 

се обезбеђује употребљивост и исправност заједничких делова стамбених зграда, уређаја и 

инсталација, односно безбедност њеног коришћења. 
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  3.1.1.1.  Број интервенција – Неодложни радови и текуће поправке 

 

I Водовод и канализација..................................................................       21.023 

II Електро инсталациje........................................................................         6.501 

III Хидро постројења............................................................................            804 

IV Лифтовска постројења.....................................................................      19.802 

V Грађевинско-занатски радови.…....................................................        9.402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

            Укупно интервенција ....................................................................       59.532 

  

   

3.1.1.2.  Дежурна Служба хитних интeрвенција 

  

Служба хитних интервенција извршава послове свакодневно, 24 сата без одлагања (пуцање 

водоводне цеви, загушење фекалне и кишне канализације, отклањање квара мањег обима нa 

лифтовима, одглављивање особа из лифта, отклањање кварова на заједничкој 

електроинсталацији, црпљење воде из лифт окна, подрумских просторија и техничких 

етажа). 

У току 2016.године ова служба извршила је укупно 12.427 интервенција ове врсте. 

У служби раде мајстори свих профила под руководством инжењера и техничара - диспечера. 

Служба је опремљена савременим алатима, резервним деловима и возилима, тако да се по 

примљеном позиву одмах реагује и у најудаљеније делове града стиже за најкраће могуће 

време. 

 

 3.1.2.   ПРОГРАМ СЕРВИСИРАЊА УРЕЂАЈА 

 

Сервисирање уређаја и постројења подразумева радове на периодичном прегледу, контроли 

и функционалном испитивању уређаја и постројења, чијим извођењем се спречава или 

отклања опасност по живот и здравље људи, односно којим се обезбеђује сигурност 

корисника зграде и околине. 

Извођењу ових радова ЈП ''Градско стамбено'' приступа по утврђеној динамици за сваки 

припадајући уређај и постројење, у складу са законском регулативом, техничким 

нормативима и препорукама произвођача, без посебног захтева од стране Скупштине зграде. 

   

                        3.1.2.1.  Сервисирање електро уређаја 

 

У току 2016.године реализовани су сервиси виталних заједничких уређаја у зградама и то: 

140 сервиса агрегата и 3.000 сервиса АПА уређаја. 

Извршени су хитни радови након пожара на 4 објеката. 
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        3.1.2.2.  Сервисирање хидрофорских постројења 

 

У току 2016.године реализовано је укупно 8.760 сервиса хидрофорских постројења. 

 

                        3.1.2.3  Сервисирање лифтовских постројења 

 

У току 2016.године реализовано је укупно 77.136 редовних месечних сервиса лифтовских 

постројења. У поступку редовних годишњих прегледа и планираном динамиком извршен је 

технички преглед на укупно 6.175 лифтова.                                                                         

 

 

              3.1.3.   ПОТРЕБНЕ ВЕЋЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

 

Ова група радова подразумева радове већег обима – радове који се изводе на захтев 

Скупштине зграде и који нису из домена хитних интервенција, неодложних радова и текућих 

поправки. Поступак за реализацију спроводи се избором извођача према предвиђеним 

поступцима, а у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015.). 

 

   3.1.3.1.  Грађевинско-занатски радови 

 

У току 2016.године евидентирано је 583 објеката на којима је потребно изводити 

инвестиционе грађевинско-занатске радове – упућене су понуде за инвестиционо одржавање 

Скупштини зграде. ЈП ''Градско стамбено'' је у току 2016.године реализовало већих 

грађевинско-занатских радова на  укупно 356 објекта. 

 

           3.1.3.2  Грађевинско-занатски радови на фасадама/крововима 

 

У току 2016.године евидентирано је 58 објеката на којима је потребно изводити 

инвестиционе грађевинско-занатске радове на фасадама – упућене су понуде за 

инвестиционо одржавање Скупштини зграде. ЈП ''Градско стамбено'' је у току 2016.године 

реализовало већих грађевинско-занатских радова на  укупно 42 објекта. 

 

  3.1.3.3.  Санација лифтовских постројења 

 

У току 2016.године евидентирано је 125 лифтовских постројења на којима је потребно 

извршити санацију – упућене су понуде за инвестиционо одржавање Скупштини зграде. ЈП 

''Градско стамбено'' је у току 2016.године реализовало радове на 36 лифтовских постројења. 
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            3.1.3.4.  Уградња нових лифтова 

 

У току 2016.године евидентирано је 96 објеката на којима је потребно изводити радове на 

уградњи нових лифтова. 

 

  3.1.3.5.  Електро радови  

 

У току 2016.године евидентирани су радови које је потребно реализовати на укупно 87 

уређаја. ЈП ''Градско стамбено'' је у току 2016.године реализовало радове на 56 уређаја.  

 

    3.1.3.6.  Радови на хидрофорским постројењима  

 

У току 2016.године евидентирани су радови које је потребно реализовати на 10 уређаја. ЈП 

''Градско стамбено'' је у току 2016.године реализовало радове на 10 уређаја. 

 

 3.1.4.  ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ЗАЈЕДНИЧКИМ ДЕЛОВИМА ЗГРАДА 

 

Поред чишћења и прања (једанпут недељно) заједничких хоризонталних површина делова 

зграда, четири пута годишње врши се и прање стаклених површина на улазним и 

ветробранским вратима, прање зидова лифт кабина, прање гелендера и ограда степеништа и 

скидање паучине (једанпут месечно). 

Средства која се користе у свакодневном чишћењу заједничких делова стамбених зграда су 

еколошка средства за чишћење, која ефикасно одстрањују све врсте вируса и бактерија, а да 

при томе ни на који начин не угрожава животно окружење. 

Теренска контрола чишћења обавља се на свих 10 градских општина у Београду, 

свакодневно.  
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Одржавање хигијене се обавља у 11.384 улаза чије су Скупштине зграде овај посао повериле  

ЈП ''Градско стамбено''. 

 

Извештај о физичком обиму активности за I-XII/2016

Назив услуге Јединица мере
Индекс Индекс Индекс

6/3 6/4 6/5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Хитни и неодложни радови и текуће поправке

1 на инсталацијама водовода и канализације број интерв. 17.959 23.750 21.023 22.500 125,28 94,74 107,03

2 на електро инсталацијама број интерв. 6.747 7.950 6.501 6.950 103,01 87,42 106,91

3 на хидро постројењима број интерв. 525 1.020 804 850 161,90 83,33 105,72

4 на лифтовским постројењима број интерв. 18.534 21.820 19.802 21.100 113,84 96,70 106,55

5 на грађевинским елементима број интерв. 8.826 12.200 9.402 10.800 122,37 88,52 114,87

6 рад дежурне службе хитних интервенција број интерв. 10.660 19.927 12.427 13.500 126,64 67,75 108,63

УКУПНО: број интерв. 63.251 86.667 69.959 75.700 119,68 87,35 108,21

II Програм сервисирања уређаја

1 агрегати број сервиса 140 170 140 140 100,00 82,35 100,00

2 АПА уређаји број сервиса 3.000 3.220 3.000 3.000 100,00 93,17 100,00

3 хидро постројења број сервиса 7.800 7.900 8.760 8.900 114,10 112,66 101,60

4 лифтови број сервиса 76.196 76.308 77.136 77.500 101,71 101,56 100,47

5 технички преглед лифтова број сервиса 6.209 6.240 6.175 6.200 99,86 99,36 100,40

УКУПНО: број сервиса 93.345 93.838 95.211 95.740 102,57 102,03 100,56

III Потребне веће интервенције

1 грађевинско занатски радови број објеката 72 330 52 440 611,11 133,33 846,15

2 на инсталацијама водовода и канализације број објеката 0 30 0 0 0 0 0

3 лифтови број објеката 14 295 19 300 2.142,86 101,69 1.578,95

4 електро радови број објеката 11 280 17 220 2.000,00 78,57 1.294,12

5 хидро постројења број објеката 0 35 0 5 0 14,29 0

фасаде/кровови број објеката 0 0 0 30 0 0 0

нови лифтови број објеката 0 0 0 130 0 0 0

6 УКУПНО: број објеката 97 970 93 1125 1.159,79 115,98 1.278,41

IV Чишћење и прање објеката 135.000.000 135.000.000 125.000.000 125.000.000 92,59 92,59 100,00

Р. 

бр.

 Реализовано 

2015.год.

Ребаланс  

2016.год.

      Процена        

 I-XII/2016.год.

  Планирано     

за 2017.год. 

m2
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4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
Планирани број хитних интервенција, неодложних радова, текућих поправки, инвестиционих 

радова и сервиса у 2017.години ................. 172.565 

Повећање физичког обима активности (броја активности) за 5% у наредној години планирано 

је на основу захтева грађана, као и уштеда насталих у пословању предузећа које нам 

омогућавају да реализујемо већи број интервенција у односу на претходну годину. Због 

старости зграда и лошег стања повећан је и обим потребних радова у оквиру сваке 

активности и финансијска вредност. 

Рационализација трошкова, консолидација пословања, повећана контрола рада запослених, 

доводи до остварења већег броја извршених интервенција, ефикаснијег обављања делатности 

и доприноси побољшању квалитета рада и задовољства корисника наших услуга. 

Из горе наведеног произилази да ће предузеће самостално обавити по вредности 30% више  

интервенција, како реорганизацијом, тако и кроз повећани обим програма едукације, 

семинара и тренинга наших сервисера, техничара и инжењера у циљу усавршавања и 

праћења нових технологија које подразумевају лифтове новије генерације као и примену 

модерних материјала у грађевини и санацију проблема на зградама. 

 

 

 

 

 

Планирани физички обим активности за 2017.годину

Назив услуге
Планирано за 2017.год.

 I кварт.ал II квартал III квартал  IV квартал 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

I Хитни и неодложни радови и текуће поправке

1 на инсталацијама водовода и канализације број интерв. 21.023 22.500 5.400 5.600 5.800 5.700

2 на електро инсталацијама број интерв. 6.501 6.950 1.650 1.700 1.850 1.750

3 на хидро постројењима број интерв. 804 850 190 210 220 230

4 на лифтовским постројењима број интерв. 19.802 21.100 5.050 5.100 5.500 5.450

5 на грађевинским елементима број интерв. 9.402 10.800 2.450 2.850 2.800 2.700

6 рад дежурне службе хитних интервенција број интерв. 12.427 13.500 3.150 3.550 3.500 3.300

УКУПНО: број интерв. 69.959 75.700 17.890 19.010 19.670 19.130

II Програм сервисирања уређаја

1 агрегати број сервиса 140 140 35 35 35 35

2 АПА уређаји број сервиса 3.000 3.000 750 750 750 750

3 хидро постројења број сервиса 8.760 8.900 2.225 2.225 2.225 2.225

4 лифтови број сервиса 77.136 77.500 19.375 19.375 19.375 19.375

5 технички преглед лифтова број сервиса 6.175 6.200 1.550 1.550 1.550 1.550

УКУПНО: број сервиса 95.211 95.740 23.935 23.935 23.935 23.935

III Потребне веће интервенције

1 грађевинско занатски радови број објеката 52 440 110 110 120 100

2 на инсталацијама водовода и канализације број објеката 0 0 0 0 0 0

3 лифтови број објеката 19 300 80 80 80 60

4 електро радови број објеката 17 220 40 60 60 60

5 хидро постројења број објеката 0 5 1 1 2 1

6 фасаде/кровови број објеката 0 30 5 10 10 5

7 нови лифтови број објеката 0 130 25 35 40 30

УКУПНО: број објеката 88 1125 261 296 312 256

IV Чишћење и прање објеката 125.000.000 125.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 32.000.000

Јединица 

мере

     Процена       

 I-XII/2016.год.

 Планирано     

за 2017.год. 

m2
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Напомене:  

 
* Укупан број редовних сервиса неких уређаја је смањен, из разлога што су постојећи 

уређаји ван функције (неисправни) и потребно је извршити санацију/реконструкцију/замену 

(инвестиционо одржавање). 

 

** Пријављене текуће поправке и инвестициони радови се у великом броју не реализују из                                 

разлога што Скупштина станара не прихвати достављену понуду (не прикупи сагласност                              

већине станара за закључење уговора). 

 

*** Тренутно је евидентирано укупно 79.975 захтева станара за извођење неодложних                                

радова и текућих поправки, 89 захтева станара за извођење радова на фасадама и 206 захтева 

за радове на уградњи нових лифтова. 
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5. БИЛАНС СТАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017. ГОД.      

Група рачуна-

рачун 
П О З И Ц И Ј А  АОП 

Реализација 

2015. г. 

ПЛАН 

2016. г. 

(Последњи 

ребаланс) 

Процена 

2016. 

год. 

ПЛАН 

01.01.-

31.12.2017. 

г. 

Износ (План 2017.) - кумулативно 

ОДСТУПАЊЕ 

план 

2017.    

/процена 

2016. 

Процена 

2016./последњи 

ребаланс 

плана 2016.  

План I 

квартал 

План II 

квартал 

План III 

квартал 

План IV 

квартал 
7/6 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  АКТИВА                       

0 
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 

КАПИТАЛ 
001                     

  
Б.СТАЛНА ИМОВИНА 

(0003+0010+0019+0024+0034) 
002 2.023.090 2.044.068 1.988.968 1.999.595 1.994.375 1.999.982 2.000.971 1.999.595 100,53 97,30 

1 
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

(0004+0005+0006+0007+0008+0009) 
003 21.524 95.700 40.600 103.500 61.500 79.000 92.500 103.500 254,93 42,42 

011, 012 и део 019 
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и 

услужне марке, софтвер и остала права 
005 21.524 95.700 40.600 103.500 61.500 79.000 92.500 103.500 254,93 42,42 

2 

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И 

ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 

0015 + 0016 + 0017 + 0018) 

010 1.759.088 1.708.368 1.708.368 1.661.095 1.694.675 1.684.582 1.673.871 1.661.095 97,23 100,00 

020, 021 и део 029 1. Земљиште 011 68.493 68.493 68.493 68.493 68.493 68.493 68.493 68.493 100,00 100,00 

022 и део 029 2. Грађевински објекти 012 918.472 896.773 896.773 868.000 889.580 882.387 875.194 868.000 96,79 100,00 

023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 101.021 72.000 72.000 53.500 65.500 62.600 59.082 53.500 74,31 100,00 

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 014 630.783 630.783 630.783 630.783 630.783 630.783 630.783 630.783 100,00 100,00 

026 и део 029 
6. Некретнине, постројења и опрема у 

припреми 
016 40.319 40.319 40.319 40.319 40.319 40.319 40.319 40.319 100,00 100,00 
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Група рачуна-

рачун 
П О З И Ц И Ј А  АОП 

Реализација 

2015. г. 

ПЛАН 

2016. г. 

(Последњи 

ребаланс) 

Процена 

2016. 

год. 

ПЛАН 

01.01.-

31.12.2017. 

г. 

Износ (План 2017.) - кумулативно 

ОДСТУПАЊЕ 

план 

2017.    

/процена 

2016. 

Процена 

2016./последњи 

ребаланс 

плана 2016.  

План I 

квартал 

План II 

квартал 

План III 

квартал 

План IV 

квартал 
7/6 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

04. осим 047 

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 

0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 

024 242.478 240.000 240.000 235.000 238.200 236.400 234.600 235.000 97,92 100,00 

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 033 242.478 240.000 240.000 235.000 238.200 236.400 234.600 235.000 97,92 100,00 

5 
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 

+ 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) 
034 0 0 0 0 0 0 0 0   0,00 

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042 0 0 0 0 0 0 0 0   0,00 

  

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 

0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 

0070) 

043 1.027.856 1.021.246 893.511 1.127.721 1.223.780 1.241.008 1.152.465 1.127.721 126,21 87,49 

Класа 1 
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 

0049 + 0050) 
044 58.030 40.000 40.000 40.000 50.000 46.000 43.000 40.000 100,00 100,00 

10 
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан 
инвентар 

045 53.388 40.000 40.000 40.000 50.000 46.000 43.000 40.000 100,00 100,00 

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 050 4.642 0 0 0 0 0 0 0   0,00 

  

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ 

ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 

0056 + 0057 + 0058) 

051 791.399 948.000 700.000 1.000.190 796.390 907.633 903.782 1.000.190 142,88 73,84 

202 и део 209 
3. Купци у земљи – остала повезана правна 

лица 
054 94.946 90.000 100.000 100.000 90.000 92.000 96.000 100.000 100,00 111,11 

204 и део 209 5. Купци у земљи 056 696.453 858.000 600.000 900.190 706.390 815.633 807.782 900.190 150,03 69,93 

21 
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ 

СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 
059 0 0 0 0 0 0 0 0   0,00 

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060 29.585 0 30.000 31.000 30.000 30.000 31.000 31.000 103,33 0,00 

236 

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА 

СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 

КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

061 0 0 0 0 0 0 0 0   0,00 

23 осим 236 и 

237 

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 

0067) 

062 36.452 0 2.196 3.500 2.000 2.000 2.000 3.500 159,38 0,00 

234, 235, 238 и 
део 239 

5. Остали краткорочни финансијски 
пласмани 

067 36.452 0 2.196 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 065 0 0 0 3.500 2.000 2.000 2.000 3.500   0,00 
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Група рачуна-

рачун 
П О З И Ц И Ј А  АОП 

Реализација 

2015. г. 

ПЛАН 

2016. г. 

(Последњи 

ребаланс) 

Процена 

2016. 

год. 

ПЛАН 

01.01.-

31.12.2017. 

г. 

Износ (План 2017.) - кумулативно 

ОДСТУПАЊЕ 

план 

2017.    

/процена 

2016. 

Процена 

2016./последњи 

ребаланс 

плана 2016.  

План I 

квартал 

План II 

квартал 

План III 

квартал 

План IV 

квартал 
7/6 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

24 
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И 

ГОТОВИНА 
068 110.322 33.246 121.315 52.031 344.390 254.375 171.683 52.031 42,89 364,90 

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 069 0 0 0 0 0 0 0 0   0,00 

28 осим 288 
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 

РАЗГРАНИЧЕЊА 
070 2.068 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   0,00 

  
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА 

ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 
071 3.050.946 3.065.314 2.882.479 3.127.316 3.218.155 3.240.990 3.153.436 3.127.316 108,49 94,04 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072 870 870 870 870 870 870 870 870 100,00 100,00 

  ПАСИВА                     0,00 

  

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 

0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 

= (0071 – 0424 – 0441 – 0442) 

0401 2.260.197 2.278.209 2.236.363 2.252.750 2.347.997 2.386.018 2.334.956 2.252.750 100,73 98,16 

30 
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 

0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 
0402 1.861.659 1.861.659 1.861.659 1.861.659 1.861.659 1.861.659 1.861.659 1.861.659 100,00 100,00 

303 4. Државни капитал 0406 1.861.659 1.861.659 1.861.659 1.861.659 1.861.659 1.861.659 1.861.659 1.861.659 100,00 100,00 

31 
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 

КАПИТАЛ 
0411 0 0 0 0 0 0 0 0   0,00 

047 и 237 
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ 

АКЦИЈЕ 
0412 0 0 0 0 0 0 0 0   0,00 

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 0 0 0 0 0 0 0 0   0,00 

330 

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО 

ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 

НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И 

ОПРЕМЕ 

0414 185.291 185.291 185.291 185.291 185.291 185.291 185.291 185.291 100,00 100,00 

33 осим 330 

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО 

ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И 

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 

(потражна салда рачуна групе 33 осим 

330) 

0415 0 0 0 0 0 0 0 0   0,00 

33 осим 330 

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО 

ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И 

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 

(дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) 

0416 0 0 0 0 0 0 0 0   0,00 



 
29 

Група рачуна-

рачун 
П О З И Ц И Ј А  АОП 

Реализација 

2015. г. 

ПЛАН 

2016. г. 

(Последњи 

ребаланс) 

Процена 

2016. 

год. 

ПЛАН 

01.01.-

31.12.2017. 

г. 

Износ (План 2017.) - кумулативно 

ОДСТУПАЊЕ 

план 

2017.    

/процена 

2016. 

Процена 

2016./последњи 

ребаланс 

плана 2016.  

План I 

квартал 

План II 

квартал 

План III 

квартал 

План IV 

квартал 
7/6 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

34 
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 

(0418 + 0419) 
0417 213.247 231.259 189.413 205.800 301.047 339.068 288.006 205.800 108,65 81,91 

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 165.511 172.930 172.545 175.076 189.413 189.413 175.076 175.076 101,47 99,78 

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 47.736 58.329 16.868 30.724 111.634 149.655 112.930 30.724 182,14 28,92 

  IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 0 0 0 0 0 0 0 0   0,00 

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 0 0 0 0 0 0 0 0   0,00 

  
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 

ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 
0424 120.974 303.655 300.671 569.000 652.605 647.260 607.942 569.000 189,24 99,02 

40 
X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 

0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 
0425 120.974 120.384 117.400 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 99,66 97,52 

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430 120.974 120.384 117.400 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 99,66 97,52 

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431 0 0 0 0 0 0 0 0   0,00 

41 
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 

0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) 
0432 0 183.271 183.271 452.000 535.605 530.260 490.942 452.000 246,63 100,00 

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 0 168.934 168.934 412.000 480.000 480.000 445.914 412.000 243,88 100,00 

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 0 14.337 14.337 40.000 55.605 50.260 45.028 40.000 279,00 100,00 

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 84.014 84.015 84.015 84.015 84.015 84.015 84.015 84.015 100,00 100,00 

42 до 49 (осим 

498) 

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 

0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 
0442 585.761 399.435 261.430 221.551 133.538 123.697 126.523 221.551 84,75 65,45 

430 
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ 

И КАУЦИЈЕ 
0450 199 0 0             0,00 

43 осим 430 
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 

0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 
0451 345.415 317.435 173.430 133.551 53.538 53.697 60.523 133.551 77,01 54,63 

433 
3. Добављачи – остала повезана правна лица 

у земљи 
0454 22.898 23.000 25.000 20.000 21.000 23.000 28.000 20.000 80,00 108,70 

435 5. Добављачи у земљи 0456 93.858 294.435 49.690 50.000 29.400 28.000 31.000 50.000 100,62 16,88 

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 228.659 0 98.740 63.551 3.138 2.697 1.523 63.551 64,36 0,00 

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 212.606 60.000 60.000 60.000 52.000 42.000 36.000 60.000 100,00 100,00 

47 
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА 

ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
0460 14.093 12.000 15.000 15.000 13.000 13.000 15.000 15.000 100,00 125,00 

48 
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 

ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 
0461 0 0 0 0 0 0 0 0   0,00 

49 осим 498 
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 

РАЗГРАНИЧЕЊА 
0462 13.448 10.000 13.000 13.000 15.000 15.000 15.000 13.000 100,00 130,00 
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Група рачуна-

рачун 
П О З И Ц И Ј А  АОП 

Реализација 

2015. г. 

ПЛАН 

2016. г. 

(Последњи 

ребаланс) 

Процена 

2016. 

год. 

ПЛАН 

01.01.-

31.12.2017. 

г. 

Износ (План 2017.) - кумулативно 

ОДСТУПАЊЕ 

план 

2017.    

/процена 

2016. 

Процена 

2016./последњи 

ребаланс 

плана 2016.  

План I 

квартал 

План II 

квартал 

План III 

квартал 

План IV 

квартал 
7/6 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 

КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 

0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 

= (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 

0463 0 0 0 0 0 0 0 0   0,00 

  
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 

+ 0401 – 0463) ≥ 0 
0464 3.050.946 3.065.314 2.882.479 3.127.316 3.218.155 3.240.990 3.153.436 3.127.316 108,49 94,04 

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 870 870 870 870 870 870 870 870 100,00 100,00 
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Образложење биланса стања 

 

 

 

Програмом пословања за 2017. годину стална имовина у односу на процену 2016 године  

повећана је за 10.627.000,00 динара. Повећање је настало због планиране набавке 

нематеријалних улагања и опреме у вредности од 73.430.000,00 динара. Извршено је 

умањење по основу амортизације. 

 

Дугорочни финансијски пласмани умањени су у односу на процену за 2016. годину за 

5.000.000,00 динара по основу отплате кредита и увећани по основу раста курса евра за 

кредите који су везани за евро и заштите од ризика за продате станове на рате. 

 

Обртна имовина увећана је у односу на процену 2016. године за 234.210.000,00 динара и 

то у највећем проценту због повећања потраживања од купаца за 300.190.000 динара. 

Повећање потраживања од купаца планирано је због потраживања по основу посебних 

Уговора за инвестиционо одржавање са  Скупштинама станара на рате, за реконструкцију 

фасада и лифтова, у вредности од  300.000.000,00 динара са роком отплате од  5 година, 

као и ненаплаћених потраживања по основу редовног одржавања и одржавања хигијене у 

стамбеним зградама.    

 

Дугорочна резервисања и обавезе повећане су у односу на процену 2016. године за 

268.329.000,00 динара. До повећања је дошло због планираног кредита за финансирање 

инвестиционих радова по уговорима са Скупштинама стамара на рате у вредности од 

300.000.000 динара.  

 

Обавезе из пословања су смањене за 39.879.000,00 динара због расположивих средстава 

из кредита за регулисање обавеза према добављачима и стамбеним зградама. 
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6. БИЛАНС УСПЕХА – ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017.ГОД 

 

  
  

       

у хиљадама динара 

  

Група 

рачуна, 

рачун 

ПОЗИЦИЈА AOП 2015. г. 

ПЛАН 

2016. г. 

(Послед

њи 

ребалан

с) 

Процена           

2016. г. 

ПЛАН 

01.01.-

31.12.2017. 

г. 

Износ (План 2017.) - кумулативно 

ОДСТУПАЊЕ 

план 

2017.      

/процена 

2016. 

Процена 

2016./последњ

и ребаланс 

плана 2016.  

План I 

квартал 

План II 

квартал 

План III 

квартал 

План IV 

квартал 
7/6 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА                   
    

60 до 

65, 

осим 62 

и 63 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 

1016 + 1017) 
1001 2167137 2.679.943 2.435.940 2.659.300 640.700 1.344.300 2.033.300 2.659.300 1,09 0,91 

60 
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 

1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 
1002 0 0 0 0 0 0 0 0     

61 

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И 

УСЛУГА 

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 

1009 2.122.578 2.612.714 2.378.000 2.593.000 630.000 1.300.000 1.980.000 2.593.000 1,09 0,91 

612 
3. Приходи од продаје производа и услуга 
осталим повезаним правним лицима на домаћем 

тржишту 

1012 27.190 214 500 0 0 0 0 0     

613 
4. Приходи од продаје производа и услуга 
осталим повезаним правним лицима на 

иностраном тржишту 

1013 0 0 0 0 0 0 0 0     

614 
5. Приходи од продаје производа и услуга на 

домаћем тржишту 
1014 2.095.388 2.612.500 2.377.500 2.593.000 630.000 1.300.000 1.980.000 2.593.000 1,09 0,91 

64 
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, 

СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И 

СЛ. 

1016 0 23.229 13.940 22.300 0 22.300 22.300 22.300 1,60 0,60 

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 44.559 44.000 44.000 44.000 10.700 22.000 31.000 44.000 1,00 1,00 

  РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА   0                   

50 до 

55, 62 и 

63 

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 

+ 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 

1028+ 1029) ≥ 0 

1018 2.008.553 2.695.783 2.491.748 2.611.162 519.466 1.176.275 1.905.849 2.611.162 1,05 0,92 

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Група 

рачуна, 

рачун 

ПОЗИЦИЈА AOП 2015. г. 

ПЛАН 

2016. г. 

(Послед

њи 

ребалан

с) 

Процена           

2016. г. 

ПЛАН 

01.01.-

31.12.2017. 

г. 

Износ (План 2017.) - кумулативно 

ОДСТУПАЊЕ 

план 

2017.      

/процена 

2016. 

Процена 

2016./последњ

и ребаланс 

плана 2016.  

План I 

квартал 

План II 

квартал 

План III 

квартал 

План IV 

квартал 
7/6 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

62 
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И 

РОБЕ 
1020 0 0 0 0 0 0 0 0     

630 

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА 

НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 

1021 0 0 0 0 0 0 0 0     

631 

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА 

НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 

1022 0 0 0 0 0 0 0 0     

51 осим 

513 
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 8.905 16.200 16.200 14.000 5.175 7.567 11.317 14.000 0,86 1,00 

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 15.301 21.000 18.000 16.750 3.775 7.650 12.575 16.750 0,93 0,86 

52 
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА 

ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
1025 302.220 288.324 288.324 288.159 72.041 144.161 215.868 288.159 1,00 1,00 

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 1.508.579 2.094.801 1.912.766 2.024.110 378.443 874.401 1.464.207 2.024.110 1,06 0,91 

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 57.631 60.000 60.000 61.000 15.000 27.000 39.000 61.000 1,02 1,00 

541 до 

549 

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ 

РЕЗЕРВИСАЊА 
1028 0 0 0 0 0 0 0 0     

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 115.917 215.458 196.458 207.143 45.033 115.496 162.882 207.143 1,05 0,91 

  В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030 158.584 0 0 48.138 121.234 168.025 127.451 48.138     

  Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031 0 15.840 55.808 0 0 0 0 0 0,00 3,52 

66 
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 

1039) 
1032 55.844 62.000 65.400 58.000 4.500 26.000 39.000 58.000 0,89 1,05 

66, 

осим 

662, 

663 и 

664 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД 

ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ 

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 

1036 + 1037) 

1033 919 10.000 14.000 5.000 1.500 2.000 3.000 5.000 0,36 1,40 

669 4. Остали финансијски приходи 1037 919 10.000 14.000 5.000 1.500 2.000 3.000 5.000 0,36 1,40 

662 
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ 

ЛИЦА) 
1038 54.258 52.000 51.400 53.000 3.000 24.000 36.000 53.000 1,03 0,99 
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Група 

рачуна, 

рачун 

ПОЗИЦИЈА AOП 2015. г. 

ПЛАН 

2016. г. 

(Послед

њи 

ребалан

с) 

Процена           

2016. г. 

ПЛАН 

01.01.-

31.12.2017. 

г. 

Износ (План 2017.) - кумулативно 

ОДСТУПАЊЕ 

план 

2017.      

/процена 

2016. 

Процена 

2016./последњ

и ребаланс 

плана 2016.  

План I 

квартал 

План II 

квартал 

План III 

квартал 

План IV 

квартал 
7/6 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

663 и 

664 

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 

КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 

1039 667 0 0 0 0 0 0 0     

56 
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 

1047) 
1040 451 9.350 9.350 20.000 4.396 9.742 14.973 20.000 2,14 1,00 

56, 

осим 

562, 

563 и 

564 

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА 

СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И 

ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 

+ 1043 + 1044 + 1045) 

1041 360 350 350 0 0 0 0 0 0,00 1,00 

566 и 

569 
4. Остали финансијски расходи 1045 360 350 350 0 0 0 0 0 0,00 1,00 

562 
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ 

ЛИЦИМА) 
1046 90 9.000 9.000 20.000 4.396 9.742 14.973 20.000 2,22 1,00 

563 и 

564 

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И 

НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 

КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 

1047 1 0 0 0 0 0 0 0     

  
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 

1040) 
1048 55.393 52.650 56.050 38.000 104 16.258 24.027 38.000 0,68 1,06 

  
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 

1032) 
1049 0 0 0 0 0 0 0 0     

683 и 
685 

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА 

ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ 

БИЛАНС УСПЕХА 

1050 0 0 1.300 0 0 0 0 0     

583 и 
585 

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА 

ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ 

БИЛАНС УСПЕХА 

1051 112.780 73.000 73.000 73.000 0 23.000 37.000 73.000 1,00 1,00 
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Група 

рачуна, 

рачун 

ПОЗИЦИЈА AOП 2015. г. 

ПЛАН 

2016. г. 

(Послед

њи 

ребалан

с) 

Процена           

2016. г. 

ПЛАН 

01.01.-

31.12.2017. 

г. 

Износ (План 2017.) - кумулативно 

ОДСТУПАЊЕ 

план 

2017.      

/процена 

2016. 

Процена 

2016./последњ

и ребаланс 

плана 2016.  

План I 

квартал 

План II 

кварта

л 

План III 

квартал 

План IV 

квартал 
7/6 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

67 и 68, 

осим 

683 и 

685 

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 59.137 104.000 93.200 24.000 3.100 6.100 13.000 24.000 0,26 0,90 

57 и 58, 

осим 

583 и 

585 

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 103.600 3.000 3.000 3.000 400 1.100 2.000 3.000 1,00 1,00 

  

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  
(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 

– 1053) 

1054 56.734 64.810 18.742 34.138 124.038 166.283 125.478 34.138 1,82 0,29 

  
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 

1055 + 1056 – 1057) 
1058 56.734 64.810 18.742 34.138 124.038 166.283 125.478 34.138 1,82 0,29 

  
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 

1054 + 1057 – 1056) 
1059 0 0 0 0 0 0 0 0     

  П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                       

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 8.510 6.481 1.874 3.414 12.404 16.628 12.548 3.414 1,82 0,29 

део 722 
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ 

ПЕРИОДА 
1061 488 0 0 0 0 0 0 0     

део 722 
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 
ПЕРИОДА 

1062 0 0 0 0 0 0 0 0     

723 
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА 

ПОСЛОДАВЦА 
1063 0 0 0 0 0 0 0 0     

  
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 

+ 1062 - 1063) 
1064 47.736 58.329 16.868 30.724 111.634 149.655 112.930 30.724 1,82 0,29 

  
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 

– 1062 + 1063) 
1065                 
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Образложење БИЛАНСА УСПЕХА 

 

Приходи ЈП „Градско стамбено“  за 2017.годину пројектовани су на основу: 

 

 Накнаде за обављање техничко стручних послова на одржавању од 15% на вредност  

изведених радова извођача (Одлука Надзорног одбора 990/5 од 30.03.2016. год.)   

 Накнаде за обављање административних, финансијских, правних и других послова у 

износу од  1,5173 динара/ м2 (Одлука Надзорног одбора 990/5 од 30.03.2016. год.)   

 Накнаде за рад дежурне службе хитних интервенција која износи 0,2417 дин/м2 

(Одлука Надзорног одбора 990/5 од 30.03.2016. год.)   

 Накнаде за чишћење износи 181,59  динара по стану месечно 

 Закупнине за гараже, гаражна места и боксове по ценовнику 

 Агенцијских услуга  у складу са  ценовником агенцијских услуга ЈП „Градско 

стамбено“ 

 Из кредита за финансирање инвестиционих радова по посебним уговорима са 

Скупштинама станара на рате  у износу од 300.000.000,00 динара. 

 

 

Финансијским планом за 2017. годину ДОБИТ пре опорезивања планирана је у 

износу од 34.138.000,00- динара. Остварена нето добит по годишњем рачуну за 

2017. годину распоредиће се у складу са инструкцијама Оснивача. 
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6.1.  ПРИХОДИ -ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА                                                                                      У 000,00 ДИН 

 

Група 

рачуна 
НАЗИВ 2015. г. 

ПЛАН 

2016 г. 

(Последњи 

ребаланс) 

ПРОЦЕНА  

2016. г. 

ПЛАН 

2017. г. 

ПЛАН 2017. г. (кумулативно) ОДСТУПАЊЕ 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

план 

2017.       

/процена 

2016. 

Процена 

2016./последњи 

ребаланс 

плана 2016.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/5 5/4 

612 
Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 

правним лицима на домаћем тржишту 
2.663 145 500 0 0 0 0 0 

0,00 3,45 

614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 2.119.915 2.612.569 2.377.500 
2.593.000 630.000 1.300.000 1.980.000 2.593.000 1,09 0,91 

640 
Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, 

компензација и повраћаја пореских дажбина 
0 23.229 13.940 22.300 0 22.300 22.300 22.300 

1,60 0,60 

650 Приходи од закупнина 44.559 44.000 44.000 44.000 10.700 22.000 31.000 44.000 1,00 1,00 

   ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 2.167.137 2.679.943 2.435.940 2.659.300 640.700 1.344.300 2.033.300 2.659.300 1,09 0,91 

662 Приходи од камата 54.258 52.000 51.400 53.000 3.000 24.000 36.000 53.000 1,03 0,99 

663 Позитивне курсне разлике 667 0 0 0 0 0 0 0     

669 Остали финансијски приходи 919 10.000 14.000 5.000 1.500 2.000 3.000 5.000 0,36 1,40 

66 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 55.844 62.000 65.400 58.000 4.500 26.000 39.000 58.000 0,89 1,05 

670 
Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, 

постројења и опреме 
1.978 0 0 0 0 0 0 0 

    

674 Вишкови 76 0 0 0 0 0 0 0     

675 Наплаћена отписана потраживања 46.393 100.000 91.000 20.000 2.000 4.000 10.000 20.000 0,22 0,91 

676 Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика 3.282 2.000 1.200 2.000 500 1.000 1.500 2.000 1,67 0,60 

677 Приходи од смањења обавеза 7 0 0 0 0 0 0 0     

678 Приходи од укидања дугорочних резервисања 0 0 0 0 0 0 0 0     

679 Остали непоменути приходи 1.308 2.000 1.000 2.000 600 1.100 1.500 2.000 2,00 0,50 

67 ОСТАЛИ ПРИХОДИ 53.044 104.000 93.200 24.000 3.100 6.100 13.000 24.000 0,26 0,90 

682 Приходи од ускл. Вредности постројења некретнина и опреме 6.093 0 1.300 0 0 0 0 0     

  ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ 6.093 0 1.300 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

690 Добитак пословања који се обуставља 0 0 0 0 0 0 0 0     

6 УКУПНИ ПРИХОДИ 2.282.118 2.845.943 2.595.840 2.741.300 648.300 1.376.400 2.085.300 2.741.300 1,06 0,91 
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Планирани пословни приходи износе 2.659.300.000,00 дин за 2017.год. и већи су у односу 

на процену за 2016.год за 223.360.000,00 дин из разлога: 

 

Смањења расположивих средстава за  редовно одржавање за 168.000.000,00 дин.  

 Расположива средства у 2016.год већа су у односу на 2017.годину , јер је у 

2016.години  преусмерен  део  добити за хитне и неодложне радове од стране 

Оснивача. Овом одлуком Оснивач је предузео мере да заједно са ЈП „Градско 

стамбено“  учествује у решавању дугогодишњег диспаритета потребних и 

расположивих средстава за одржавање. 

И поред предузетих мера као и повећане накнаде за одржавање    са 7,7462 на 10,3024 

дин. по м2 за зграде са лифтом и 5,0273 дин. по м2 на 6,6863 по м2 за зграде без 

лифта расположива средства су недовољна и мања су за око четири пута од 

потребних. 

 Приходи од одржавања хигијене у стамбеним зградама повећани су за 85.000.000,00 

дин по основу  повећане  накнаде  са 148,67дин. по стану на 156,10 дин. по стану. 

 Повећање прихода по основу инвестиционих радова по посебним уговорима са 

Скупштинама станара на рате  за 115.000.000,00 дин. а по основу планираног  

кредита. 

 

 

Финансијски приходи у 2017.год. планирани су у износу од  58.000.000,00 дин што је у 

односу на процену 2016.год. мање за 7.400.000,00 дин. Планирање процењених прихода  

извршено је на основу реализације у 2016.години и пројекције за 2017.годину. 

 

 

Планирани остали приходи  планирани су у износу од 24.000.000,00 дин.у 2017.години и 

мањи су од процењених за 2016.годину за 69.200.000,00 динара. 

У 2016.години извршена је  рефундација социјалне субвенције  у износу од 80.000.000,00 

динара  којом су исплаћена сва дуговања по основу  заосталих  нерефундираних субвенција  

из  претходних   година. Из тог разлога за 2017 годину ова ставка није планирана.  
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6.2.ТРОШКОВИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА                                                                                                  У 000 ДИН 

ГРУПА 

РАЧУНА 
НАЗИВ 2015. г. 

ПЛАН 

2016. г. 

(Последњи 

ребаланс) 

ПРОЦЕНА  

2016. г. 

ПЛАН 

2017. г. 

ПЛАН 2017. г. (кумулативно) ОДСТУПАЊЕ 

I      

квартал 

II   

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

план 

2017.    

/процена 

2016. 

Процена 

2016.    

/последњи 

ребаланс 

плана 2016.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/5 5/4 

512  ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ( РЕЖИЈСКОГ) 8.905 16.200 16.200 14.000 5.175 7.567 11.317 14.000 0,86 1,00 

513  ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 15.301 21.000 18.000 16.750 3.775 7.650 12.575 16.750 0,93 0,86 

520  ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО) 201.713 197.605 197.605 196.896 49.224 98.448 147.672 196.896 1,00 1,00 

521  ТРОШ.ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД. 36.108 35.944 35.944 35.815 8.953 17.908 26.862 35.815 1,00 1,00 

522  ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 3.267 3.273 3.273 3.273 818 1.636 2.454 3.273 1,00 1,00 

523  ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА 0 2.000 2.000 2.000 500 1.000 1.500 2.000 1,00 1,00 

524  ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛОВИМА 32.703 28.950 28.950 28.950 7.238 14.475 21.713 28.950 1,00 1,00 

525  ТРОШК.НАКН. ФИЗ.ЛИЦ.ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА 430 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

526 
ТРОШК.НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАН.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И 

НАДЗОРА 
1.013 1.234 1.234 1.235 309 617 926 1.235 1,00 1,00 

529  ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ 26.986 19.318 19.318 19.990 4.998 10.077 14.741 19.990 1,03 1,00 

531 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА 13.100 11.700 17.000 17.000 2.300 6.300 11.800 17.000 1,00 1,45 

532  ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА 23.200 47.449 37.680 65.085 13.703 24.577 42.459 65.085 1,73 0,79 

533  ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА 405 2.000 2.000 1.100 300 500 800 1.100 0,55 1,00 

537  ТРОШКОВИ РАЗВОЈА НОВИХ ПРОЈЕКАТА 0 32.000 24.000 0 0 0 0 0 0,00 0,75 

539  ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА 1.471.874 2.001.652 1.832.086 1.940.925 362.140 843.024 1.409.148 1.940.925 1,06 0,92 

540  ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 57.631 60.000 60.000 61.000 15.000 27.000 39.000 61.000 1,02 1,00 

550  ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 13.584 52.640 49.140 55.538 11.236 28.035 42.245 55.538 1,13 0,93 

551  ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 540 490 490 490 123 245 368 490 1,00 1,00 

552  ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА 2.063 2.000 2.000 1.585 500 1.000 1.032 1.585 0,79 1,00 

553  ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 1.918 1.638 1.638 1.640 400 820 963 1.640 1,00 1,00 

554  ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА 654 1.000 1.000 1.000 250 500 326 1.000 1,00 1,00 
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ГРУПА 

РАЧУНА 
НАЗИВ 2015. г. 

ПЛАН 

2016. г. 

(Последњи 

ребаланс) 

ПРОЦЕНА  

2016. г. 

ПЛАН 

2017. г. 

ПЛАН 2017. г. (кумулативно) ОДСТУПАЊЕ 

I      

квартал 

II   

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

план 

2017.    

/процена 

2016. 

Процена 

2016.    

/последњи 

ребаланс 

плана 2016.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/5 5/4 

555  ТРОШКОВИ ПОРЕЗА 58.066 62.290 62.290 62.290 15.500 31.000 46.000 62.290 1,00 1,00 

556  ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА  518 300 300 300 75 150 225 300 1,00 1,00 

559  ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 38.574 95.100 79.600 84.300 16.950 53.746 71.723 84.300 1,06 0,84 

I  ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 2.008.553 2.695.783 2.491.748 2.611.162 519.466 1.176.275 1.905.849 2.611.162 1,05 0,92 

562  РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима) 90 9.000 9.000 20.000 4.396 9.742 14.973 20.000 2,22 1,00 

563  НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима) 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

566 ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 360 350 350 0 0 0 0 0 0,00 1,00 

II  ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 451 9.350 9.350 20.000 4.396 9.742 14.973 20.000 2,14 1,00 

579  ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ 103.600 3.000 3.000 3.000 400 1.100 2.000 3.000 1,00 1,00 

585 
 ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. 
ПЛАСМАНА 

112.780 73.000 73.000 73.000 0 23.000 37.000 73.000 1,00 1,00 

III  ОСТАЛИ РАСХОДИ 216.380 76.000 76.000 76.000 400 24.100 39.000 76.000 1,00 1,00 

УКУПНИ  РАСХОДИ 2.225.384 2.781.133 2.577.098 2.707.162 524.262 1.210.117 1.959.822 2.707.162 1,05 0,93 
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Планирани расходи у 2017.год. износе 2.707.162.000,00  већи су за 130.064.000,00 дин у 

односу на процену за 2016.год., а мањи су за 79.970.000,00 од плана за 2016.год. 

 

Пословни расходи износе 2.611.162.000,00 и већи су за 119.414.000,00 дин у односу на 

процену, за 2016. годину, а мањи су за 84.620.000,00 у односу на план 2016.год. 

 

Образложење одступања пословних расхода по позицијама: 

 

 КНТ 512 - Расходи осталог материјала мањи су у односу на процену 2.200.000,00 

динара. Од већих нереализованих трошкова на овој позицији у 2016. години 

планирана је набавка личне заштитне опреме у износу од 4.000.000,00 динара, која 

ће бити реализована до краја 2016. Године због дотрајалости исте, а због безбедности 

и униформисаности запослених.  

 КНТ 513 - Расходи горива и енергије у 2017.години су мање планирани  за 

1.250.000,00 динара у односу на процену 2016 годину због планираних уштеда 

енергије тј. извршене  рационализације коришћења возног парка,  енергетске санације 

пословне зграде  и адаптације котларнице. 

 КНТ 531 – Трошкови транспортних услуга су на нивоу процене 2016. године. 

 КНТ 532 - Расходи услуга одржавања су више планирани за 27.405.000,00 динара у 

односу на процену за 2016.год.због неопходне адаптације котларнице и бољег 

одржавања ИТ система.(Single sign on,Oracle EBS,одржавању Cisco,одржавању Сервер 

сале...) 

 

 КНТ 539 - Трошкови осталих услуга су више  планирани у односу на процену 

2016.год за 108.839.000,00 дин. из следећих разлога: 

 Планирани трошкови редовног одржавања су мањи од процене за 2016.год. за 

176.522.000 динара. У 2017. години ће се смањити  расположива средства за 

текуће одржавање стамбених зграда због значајно мање наплате закупнине   

 ( 75.000.000,00 динара за некретнине које су прешле одлуком Оснивача у 

надлежност локалне самоуправе). 

  У 2016. години извршена је наплата нерефундиране субвенције из претходних 

година у износу од 180.000.000,00 дин. тако да се на средства по том основу не 

може рачунати у 2017. год.  

У 2016. је извршено преусмеравање дела добити из 2014. године у износу од 

152.000.000,00 динара што се одразило на повећање расположивих средстава за 

одржавање стамбених зграда, па самим тим и на већи обим радова  - повећање 

трошкова редовног одржавања. У плану за 2017. год. није планиран овај прилив. 

 Планирани трошкови одржавања хигијене у стамбеним зградама за 2017. годину 

су већи за 40.000.000,00 у односу на план и  процену за 2016.годину, а у складу 

са новим пакетима-повећања квалитета услуга чишћења. 

 Планирани трошкови одржавања, на основу посебних Уговора са Скупштинама 

станара на 60 месечних рата (фасаде, лифтови кровови...), су већи у односу на 

процену 2016.год. за 300.000.000,00 дин. јер се очекује веће ангажовање по 

основу ових радова на основу већег интересовања грађана. 
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 Планирани трошкови „СОН-а“ су мањи од процене за 2016.год  за 28.000.000,00 

дин. 

 

   КНТ 550 - Трошкови непроизводних  услуга су више планирани у односу на 

процену 2016.год за 6.398.000,00 дин. из следећих разлога: 

o Планирани трошкови „ревизије финансијских извештаја“ су мањи од процене 

за 2016.год  за 1.500.000,00 дин. 

o Планирани трошкови здравствених прегледа су већи од процене за 2016.год  за 

2.253.000,00 дин због нереализованих прегледа свих запослених у 2016 

години,тако да је део средстава пребачен у 2017. год. 

o Планирани трошкови стручног образовања су мањи од процене за 2016.год  за 

2.850.000,00 дин. 

o Планирани трошкови услуге консолидација и оптимизације пословне штампе 

већи су од процене за 1.804.000,00 дин. Оптимизација штампе укључује 

процесе прибављања података, архивирања докумената, токове докумената, 

сигурност података као и управљање целокупним удружењем. На овај начин се 

оптимизују сви штампачи и фото-копир уређаји у организацији и достиже 

дугорочну профитабилност, ефикасност, уштеду у трошковима, као и  заштиту 

животне средине.  

o Услуга праћења возила GPS је услуга која је планирана у износу од 

1.980.000,00 дин. а из разлога праћења службених возила због уштеде на 

километрима, гориву и комплетној амортизацији возила. 

o Процена радног потенцијала запосленних је нова услуга планирана  у износу 

од 1.500.000,00 дин. Процена радног потенцијала запослених у Предузећу 

путем професионалне регрутације и селекције базира се на анализи 

индивидуалних потенцијала сваког запосленог и изради њихових профила а на 

основу систематизације радних места и описаних послова у истој. 

 

 КНТ 559  -  Остали нематеријални трошкови износе 84.300.000,00 дин. и већи су 

за 4.700.000,00  у односу на процену за 2016. год.  а мањи су за 10.800.000,00 

дин. у односу на План 2016. год . Услуге извршитеља повећане су за 

2.000.000,00 дин. у односу на процену 2016. год. због повећаних трошкова по 

овом основу. Трошкови информисања јавности повећани су за 5.000.000,00 у 

односу на процену за 2016.год. На тржишту се појављује све више компанија 

које се баве истом делатношћу, због тога је неопходна већа присутност у 

медијима како би предузеће било конкурентно на тржишту. Због тога је 

неопходно повећати средства за ове намене. 

 

 КНТ 562 - Расходи камата износе 20.000.000,00 и већи су за 11.000.000,00 дин 

од процењених за 2016.год. из разлога планираних отплата камата за текући и 

планирани дугорочни кредит у 2017.години. 

               Остали раходи износе 76.000.000,00 дин и једнаки су процењеним за 2016.год. 
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7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017.ГОДИНУ 

                                                                                                                                                                               У 000 дин. 

AOП ПОЗИЦИЈА 
Реализација 

2015.г. 

РЕБАЛАНС 

ПЛАНА 2016. 

г. 

ПРОЦЕНА 

2016 

ПЛАН 

2017 

Износ (План 2017.) 

План I  

квартал 

План II  

квартал 

План III  

квартал 

План IV  

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ 

АКТИВНОСТИ  
    

  
          

3001 
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 

3) 
2.227.156 2.820.430 2.544.230 2.582.240 645.000 1.291.000 1.937.000 2.582.240 

3002 1. Продаја и примљени аванси 2.129.655 2.535.430 2.265.830 2.482.240 620.000 1.241.000 1.862.000 2.482.240 

3003 2. Примљене камате из пословних активности 32.439 48.000 43.400 45.000 11.250 22.500 33.750 45.000 

3004 3. Остали приливи из редовног пословања 65.062 237.000 235.000 55.000 13.750 27.500 41.250 55.000 

3005 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 2.250.857 2.966.809 2.725.247 2.810.208 705.929 1.410.098 2.115.273 2.810.208 

3006 1. Исплате добављачима и дати аванси 1.776.576 2.424.240 2.167.548 2.270.475 571.000 1.141.000 1.711.000 2.270.475 

3007 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 310.780 288.324 288.324 288.159 72.041 144.161 215.868 288.159 

3008 3. Плаћене камате 0 9.000 0 0 0 0 0 0 

3009 4. Порез на добитак 44.456 15.000 8.500 1.874 468 937 1.405 1.874 

3010 5. Одливи по основу осталих јавних прихода 119.045 230.245 260.875 249.700 62.420 124.000 187.000 249.700 

3011 
III. Нето прилив готовине из пословних активности 

(I-II) 
0 0 0 0       0 

3012 
IV. Нето одлив готовине из пословних активности 

(II-I) 
23.701 146.379 181.017 227.968 60.929 119.098 178.273 227.968 

  
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИРАЊА 
0               

3013 
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 

до 5) 
102.754 7.500 40.500 7.500 1.800 3.700 5.600 7.500 

3015 
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 

постројења, опреме и биолошких средстава 
13.356 7.500 7.500 7.500 1.800 3.700 5.600 7.500 

3016 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 83.668 0 33.000 0       0 

3017 4. Примљене камате из активности инвестирања 5.730 0 0 0       0 

3019 
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 

3) 
36.844 131.147 31.152 88.116 15.000 45.000 55.000 88.116 

3021 
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, 

постројења, опреме и биолошких средстава 
36.844 131.147 31.152 88.116 15.000 45.000 55.000 88.116 

3023 
III. Нето прилив готовине из активности 

инвестирања (I-II) 
65.911 0 9.348 0 0 0 0 0 
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AOП ПОЗИЦИЈА 
Реализација 

2015.г. 

РЕБАЛАНС 

ПЛАНА 2016. 

г. 

ПРОЦЕНА 

2016 

ПЛАН 

2017 

Износ (План 2017.) 

План I  

квартал 

План II  

квартал 

План III  

квартал 

План IV  

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3024 
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања 

(II-I) 
0 123.647 0 80.616 13.200 41.300 49.400 80.616 

  
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 

ФИНАНСИРАЊА  
              

3025 
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 

до 5) 
7.475 209.730 203.228 328.800 301.600 303.200 327.100 328.800 

3026 1. Увећање основног капитала 0 0 0 0 0 0 0 0 

3027 2. Дугорочни кредити (нето приливи) 7.475 186.500 186.500 306.500 301.600 303.200 304.800 306.500 

3030 5. Остале краткорочне обавезе 0 23.230 16.728 22.300 0 0 22.300 22.300 

3031 
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 

до 6) 
45.005 11.066 20.566 89.500 4.396 9.742 49.059 89.500 

3033 2. Дугорочни кредити (одливи) 0 11.066 11.066 68.000 0 0 34.086 68.000 

3035 4. Остале обавезе (одливи) 0 0 9.500 21.500 4.396 9.742 14.973 21.500 

3037 6. Исплаћене дивиденде 45.005 0   0 0 0 0 0 

3038 
III. Нето прилив готовине из активности 

финансирања (I-II) 
0 198.664 182.662 239.300 297.204 293.458 278.041 239.300 

3039 
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања 

(II-I) 
37.530 0             

3040 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 2.337.385 3.037.660 2.787.958 2.918.540 948.400 1.597.900 2.269.700 2.918.540 

3041 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 2.332.706 3.109.022 2.776.965 2.987.824 725.325 1.464.840 2.219.332 2.987.824 

3042 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 4.679 0 10.993   223.075 133.060 50.368 0 

3043 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 0 71.362 0 69.284 0 0 0 69.284 

3044 
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ 

ПЕРИОДА 
105.643 110.322 110.322 121.315 121.315 121.315 121.315 121.315 

3047 
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ 

ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) 
110.322 38.960 121.315 52.031 344.390 254.375 171.683 52.031 
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Приливи у  Новчаним токовима  планирани су у складу са очекиваним процентом наплате 

фактурисаних задужења а одливи у складу са  планираним трошковима исказаним у билансу 

успеха и инвестицијама. 

 

 

А    ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

-АОП 3001 - Приливи готовине из пословних активности  планирани су у износу од 

2.582.240.000,00 динара и мањи су од  процењених за 2016.годину за 38.010.000,00 динара. 

 

 

- АОП 3002 - Продаја и примљени аванси у 2017.години планирани су и износу од 

2.482.240,00 динара и  већи су  за 216.610.000,00 динара у односу на процену за 

2016.годину. Већи прилив у 2017.години планиран је због  повећања висине накнаде за 

одржавање стамбених зграда и накнаде за одржавање хигијене, као што је објашњено 

  у  образложењу уз биланс успеха. Проценат наплате фактурисаних задужења извршен је на 

основу  процента наплате у 2016.години. 

 

- АОП 3003 – Примљене камате из пословних активности планиране је у износу од 

45.000.000,00 динара што је у односу   на процену за 2016.годину мање за 1.600.000,00 

динара. Планирање је извршено на основу пројектоване висине наплате и очекиване  висине 

обрачунатих камата по основу ненаплаћених потраживања од станара. 

 

- АОП 3004 – Остали приливи из редовног пословања планирани су у износу од 

55.000.000,00 и мањи су од процењених  за 2016.годину за 180.000.000,00 динара.. У 

2016.години планирана је поред наплате социјалне субвенције   за 2016.годину и   наплата 

нерефундираних социјалних субвенција из претходних  година. Планом  за  2017.годину  

планиран је прилив  по основу социјалне  субвенције за 2017. годину. 

 

 

-АОП 3005 - Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 

2.810.208.000,00  динара и већи су од процењених за 2016.годину за 84.962.000,00 динара. 

 

 

- АОП 3006 – Исплате добављачима и дати аванси  планиран је у износу од 2.270.475.000,00 

динара и већи су  од процењених за 2016.годину за 102.928.000,00 динара. У 2017.години 

планиран је већи одлив за исплату добављачима по  основу повећаног обима инвестиционих 

радова. 

 

- АОП 3007 – Зараде накнаде зарада и остали лични расходи планиран је у износу од 

288.159.000,00 дин.  Образложење планираних одлива приказано је уз табелу зарада која је 

саставни  део Нацрта програма пословања за 2017.годину. 

 

- АОП 3010 – Одливи по основу осталих јавних прихода планирани су  у износу 

249.700.000,00 динара и мањи   су од  процењених за 2016.годину за 11.175.000,00 динара. 
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Смањење одлива  по основу јавних прихода  настало по основу мањег одлива по основу 

исплате добити из претходне године. 

 

Б.      ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 

 

 

I    АОП 3013 – Приливи готовине из активности инвестирања  планирани су у износу од 

7.500.000,00 динара 

  

   

         АОП 3015 -  Продаја нематеријалне имовине, некретнине, постројења,  опрема и 

биолошка средства  планирана су у износу од 7.500.000,00 динара и односе се на наплату  

по основу дугорочних кредита  за продате станове на рате. 

 

 

II   АОП 3019 – Одливи готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 

88.116.000,00 динара. 

 

          АОП 3021 – Куповина нематеријалне имовине некретнина, постројења и опреме 

планирана   су у износу од  88.116.000,00   динара  и већи су за 56.964.000,00 динара у односу 

на  процену 2016.године.  Планирање ових одлива извршено је на основу плана инвестиција 

који је саставни део Програма пословања. 

 

 

В.  ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА  

 

 

    I  АОП 3025 - Приливи готовине из активности финансирања планирани су у износу 

од 328.800.000,00 динара што  је у односу на процену  2016.године више за 125.572.000,00 

динара 

  

        АОП 3027 – Дугорочни кредити -  планиран је у износу од 306.500.000,00 динара и 

односи се на: 

o Кредит за  инвестиционо одржавање по посебним Уговорима са Скупштинама станара 

на рате у износу од  300.000.000,00 динара. У 2016.године на овој позицији планиран 

је прилив  по основу кредита за   „Мали пројекти Београда“ у износу од 

180.000.000,00 динара. 

o  Приливи по основу дугорочних кредита  за  решавање стамбених питања запослених 

у износи  од  6.500.000,00 динара. 

 

       АОП 3030 – Остале краткорочне обавезе – планиран је у износу од 22.300.000,00 

динара по основу Субвенције за   енергетску санацију пословне зграде у Данијеловој 33 и 

већи је од процене за 2016.годину за 5.572.000,00 динара. У 2016.години планирана је 

уплата укупне субвенције, али је Анексом Уговора предвићено да се део субвенције пренесе 

у 2016.години а део у 2017.години. 
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АОП 3031 – Одливи готовине из активности финансирања планирани су у износу од 

89.500.000,00 динара  

 

АОП 3033  – Дугорочни кредити – планиран је у износу од 68.000.000,00 динара и већи је 

од процене  за 2016.годину за 56.934.000,00 динара. Планом за 2016.године планирана је 

отплата главнице за кредит за „Мале пројекте Београда“ у износу од  180.000.000,00 динара.  

У 2017.години планиран је одлив по основу главнице  за кредит: 

„Мали пројекти Београда“ у износу од 35.000.000,00 динара.  

За инвестиционе радове по посебним Уговорима са Скупштинама станара на рате у износу 

од  33.000.000,00 динара.  

         

АОП 3035  –  Остале обавезе  – планиран је износ 21.500.000,00 динара што је  у односу на 

процену за 2016.годину више за  12.000.000,00 динара. За 2016.годину на овој позицији 

планирана је отплата камате за кредит „Мали пројекти  Београда“ у износу од 9.500.000,00 

динара а у 2017.години планирана је отплата камате по основу кредита за „Мале пројекте 

Београда“ у износу од 10.00.000,00 динара и камате по основу кредита за инвестиционе 

радове, по посебним  Уговорима са Скупштинама станара на рате, у износу од 10.000.000,00 

динара. 

 

 

АОП-3047- Планирана готовина на крају обрачунског периода за 2017 год износи 

52.031.000,00 динара. 
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8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ 

          

у хиљадама динара 

Приор

итет 

Назив инвестиционог улагања / 

Структура финансирања 

Година 

почетка 

финансирањ

а 

Година 

завршет

ка 

финанси

рања 

Укупна 

вредност 
2015. г. 

ПЛАН 

2016. г. 

(Послед

њи 

ребаланс

) 

Процена 

реализациј

е на дан 

31.12.2016. 

године 

ПЛАН 

за 

2017. год. 

План 2017. године 

01.01.-

31.03. 

2017. 

01.04.-

30.06. 

2017. 

01.07-

30.09. 

2017. 

01.10.-

31.12. 

2017. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА                       

  Сопствена средства 2017     30.612 79.570 24.470 71.210 22.250 40.290 54.770 71.210 

  Позајмљена средства                       

  Средства Буџета  (по контима)                       

2 ОПРЕМА                        

  Сопствена средства 2017       1.490 1.490 2.220 220 1.737 1.804 2.220 

  Позајмљена средства                       

  Средства Буџета  (по контима)                       

3 ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                       

  Сопствена средства 2017       5.000 0 0 0 0 0 0 

  Позајмљена средства                       

  Средства Буџета  (по контима)                       

4 УКУПНО                       

  Сопствена средства 2017       86.060 25.960 73.430 22.470 42.027 56.574 73.430 

  Позајмљена средства                       

  Средства Буџета  (по контима)                       
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9.  ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017. ГОД. 

 

Р. 

бр. 
Основ одлива/пријема кадрова 

Број  

запослених 
  

Р. 

бр. 

Основ одлива/пријема 

кадрова 

Број  

запослених 

  Процена на дан 31.12.2016. године   211     
План на дан 30.06.2017. 

године 
  211 

1. 
Одлив кадрова у периоду  

01.01.-31.03.2017. 
      1. 

Одлив кадрова у 

периоду  

01.07.-30.09.2017. 

  1 

2.         2.       

3.         3.       

4.         4.       

5.         5.       

6. 
Пријем кадрова у периоду  

01.01.-31.03.2017. 
      6. 

Пријем кадрова у 

периоду  

01.07.-30.09.2017. 

  1 

7.         7.       

8.         8.       

  План на дан 31.03.2017. године   211     
План на дан 30.09.2017. 

године 
  211 

                  

Р. 

бр. 
Основ одлива/пријема кадрова 

Број  

запослених 
  

Р. 

бр. 

Основ одлива/пријема 

кадрова 

Број  

запослених 

  План на дан 31.03.2017. године   211     
План на дан 30.09.2017. 

године 
  211 

1. 

 

Одлив кадрова у периоду  

01.04.-30.06.2017. 

 

      1. 

Одлив кадрова у 

периоду  

01.10.-31.12.2017. 
  1 

2.         2.       

3.         3.       

4.         4.       

5.         5.       

6. 
Пријем кадрова у периоду  

01.04.-30.06.2017. 
      6. 

Пријем кадрова у 

периоду  

01.10.-31.12.2017. 

  1 

7.         7.       

8.         8.       

  План на дан 30.06.2017. године   211     
План на дан 31.12.2017. 

године 
  211 
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10.  ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017 ГОД. 

 

        

у динарима 

 

Р. 

бр. 
Трошкови запослених 

ПЛАН 

2016.г. 

(Последњи 

ребаланс)-

Ребаланс 1 

ПРОЦЕНА  

2016.г. - 

Ребаланс 1 

ПЛАН 

2017.г. 

План  

I квартал 

План  

I и II 

квартал 

План  

I, II и III 

квартал 

План   

I, II, III и IV 

квартал 

ОДСТУПАЊЕ 

план 

2017.     

/процен

а 2016. 

Процена 

2016.     

/последњ

и 

ребаланс 

плана 

2016.  

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

1. 

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку 

припадајућих пореза и доприноса на терет 

запосленог) 

143.895.904,91 143.895.904,91 143.379.951,24 35.844.987,81 71.689.975,62 107.534.963,43 143.379.951,24 

1,00 1,00 

2. 

Маса БРУТО 1  зарада (зарада са 

припадајућим порезом и доприносима на 

терет запосленог) 

197.604.922,96 197.604.922,96 196.896.390,00 49.224.097,50 98.448.195,00 147.672.292,50 196.896.390,00 

1,00 1,00 

3. 

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са 

припадајућим порезом и доприносима на 

терет послодавца)  

233.549.258,44 233.549.258,44 232.711.843,32 58.177.960,83 116.355.921,66 174.533.882,49 232.711.843,32 

1,00 1,00 

4. 
Број запослених  по кадровској евиденцији - 

УКУПНО* 
212 212 210 212 212,00 211 210 

0,99 1,00 

4.1  - на неодређено време 212 212 210 212 212,00 211 210 
0,99 1,00 

4.2 - на одређено време 0 0 0 0 0,00 0 0 
0,00 0,00 

5 Накнаде по уговору о делу 3.272.604,48 3.272.604,48 3.272.604,48 818.151,12 1.636.302,24 2.454.453,36 3.272.604,48 
1,00 1,00 

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу  48 48 48 12 24,00 36 48 
1,00 1,00 

7 Накнаде по ауторским уговорима 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 
1,00 1,00 

8 
Број прималаца наканде по ауторским 

уговорима  
12 12 12 3 6,00 9 12 

1,00 1,00 

9 
Накнаде по уговору о привременим и 

повременим пословима 
28.950.085,60 28.950.085,60 28.950.085,60 7.237.521,40 14.475.042,80 21.712.564,20 28.950.085,60 

1,00 1,00 

10 
Број прималаца накнаде по уговору о 

привременим и повременим пословима 
432 432 432 108 216,00 324 432 

1,00 1,00 

11 
Накнаде физичким лицима по основу осталих 

уговора 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
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Р. 

бр. 
Трошкови запослених 

ПЛАН 

2016.г. 

(Последњи 

ребаланс)-

Ребаланс 1 

ПРОЦЕНА  

2016.г. - 

Ребаланс 1 

ПЛАН 

2017.г. 

План  

I квартал 

План  

I и II 

квартал 

План  

I, II и III 

квартал 

План   

I, II, III и IV 

квартал 

ОДСТУПАЊЕ 

план 

2017.     

/процен

а 2016. 

Процена 

2016.     

/последњ

и 

ребаланс 

плана 

2016.  

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

12 
Број прималаца наканде по основу осталих 

уговора  
0 0 0 0 0,00 0 0 

0,00 0,00 

13 Накнаде члановима скупштине 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

14 Број чланова скупштине 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Накнаде члановима управног одбора 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

16 Број чланова управног одбора  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

17 Наканде члановима надзорног одбора 1.234.177,20 1.234.177,20 1.234.177,20 308.544,30 617.088,60 925.632,90 1.234.177,20 
1,00 1,00 

18 Број чланова надзорног одбора 36 36 36 9 18,00 27 36 
1,00 1,00 

19 Превоз запослених на посао и са посла 10.517.556,00 10.517.556,00 10.577.460,00 2.644.365,00 5.288.730,00 7.933.095,00 10.577.460,00 
1,01 1,00 

20 Дневнице на службеном путу  300.000,00 300.000,00 300.000,00 75.000,00 150.000,00 225.000,00 300.000,00 
1,00 1,00 

21 
Накнаде трошкова на службеном путу 

  
500.000,00 500.000,00 500.000,00 125.000,00 250.000,00 375.000,00 500.000,00 

1,00 1,00 

22 Отпремнина за одлазак у пензију 1.201.990,00 1.201.990,00 1.441.808,47 229.830,36 621.406,86 805.287,81 1.441.808,47 
1,20 1,00 

23 Број прималаца 6,00 6,00 7,00 1,00 3,00 4,00 7,00 
1,17 1,00 

24 Јубиларне награде 1.818.614,00 1.818.614,00 1.291.211,69 454.262,84 826.644,79 992.874,74 1.291.211,69 
0,71 1,00 

25 Број прималаца 32 32 18 6 11,00 13 18 
0,56 1,00 

26 Смештај и исхрана на терену 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

27 Помоћ радницима и породици радника 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 750.000,00 1.500.000,00 2.250.000,00 3.000.000,00 
1,00 1,00 

28 Стипендије 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 
Остале накнаде трошкова запосленима и 

осталим физичким лицима 
1.980.000,00 1.980.000,00 2.880.000,00 720.000,00 1.440.000,00 2.160.000,00 2.880.000,00 

1,45 1,00 

30 Социјални програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
* позиције од 3 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу  

  



 
52 

Образложење података датих у табели:  

        

Редни број 3. Планирана су укупно потребна средства за запослене на нивоу планиране масе 

зарада за децембар 2016. године по Ребалансу 1 програма пословања за 2016. годину. 

Укупно потребни износи планиране масе зарада са износима уплате у буџет Републике 

Србије налазе се у табели "Обрачун исплата зарада у 2017. години-колона 3".        

       

Редни број 4. Број запослених дат је на последњи дан извештајног периода.   

      

Редни број 5. и 6. У Изводу из програму пословања за 2017. год. накнада и број по уговорима 

о делу планирана је на истом нивоу као у Ребалансу 1 програма пословања за 2016. годину.

         

Редни број 7. Планирана накнада по ауторским уговорима за 2017. задржана је на истом 

нивоу као у Ребалансу 1 програма пословања за 2016. годину.     

     

Редни број 9. У Изводу из програму пословања за 2017. год. накнада по уговорима о 

привременим и повременим пословима планирана је на истом нивоу у односу на Ребалансу 

1 програма пословања за 2016. годину.         

Редни број 17 и 18. Изводом из програма пословања накнада за рад надзорног одбора који 

има председника и 2 члана планирана је у складу са Закључком Скупштине града Београда 

број 120-1044/14-С од 18.09.2014.         

Редни број 19. Трошкови превоза на посао и са посла радника и лица ангажованих на 

обављању привремених и повремених послова  планирани су на нивоу цене месечне 

претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза увећане за циљану 

инфлацију од 4% у 2016. години.         

Редни број 20. и 21. Укупан износ за трошкове службеног пута (дневнице и накнаде 

трошкова) за 2016. годину планирани су у складу са потребама предузећа.   

      

Редни број 22. Отпремнина за одлазак у пензију планирана је за раднике који испуњавају 

услове за стицање права на пензију у 2017. години у складу са критеријумима из 

Колективног уговора код послодавца број 270/15 од 28.01.2015. год.   

      

Редни број 24. Јубиларне награде планиране су за 18 радника који испуњавају услов за 

јубиларну награду у складу са крутеријумима из Колективног уговора код послодавца број 

270/15 од 28.01.2015. год.         

Редни број 27. Планирана средства за помоћ радницима и породици радника задржана је на 

истом нивоу као у Ребаланс 1 програма пословања за 2016. годину.    

     

Редни број 29. Планирана средства за остале накнаде трошкова запослених (накнада штете за 

неискоришћени годишњи одмор,уговори о закупу...)      
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10.1. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2016. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2017. ГОД 

 

    

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину - ПРОЦЕНА у динарима 

                
ИСПЛАТ

А 
2016.-

ПРОЦЕН
А 

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО 

Број 
запосле

них 

Планирана 
маса бруто II 

зарада 

просечна 
зарада 

3 / 2 

Број 
запосле

них 

Обрачуната 
маса бруто II 

зарада 

Исплаћена 
маса бруто II 

зарада 

просечна 
зарада 

6 / 5 

Број 
запо
слен

их 

Обрачунат
а маса 
бруто II 
зарада 

Исплаћен
а маса 
бруто II 
зарада 

просечн
а 

зарада 
10 / 9 

Број 
запо
слен

их 

Обрачуната 
маса бруто II 

зарада 

Исплаћена 
маса бруто II 

зарада 

просечна 
зарада 
14 / 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

I 213 19.497.330,50 91.536,76 208 18.534.851,79 18.534.851,79 89.109,86 0 0,00 0,00 0,00 5 962.478,71 962.478,71 192.495,74 

II 213 19.497.330,50 91.536,76 208 18.534.851,79 18.534.851,79 89.109,86 0 0,00 0,00 0,00 5 962.478,71 962.478,71 192.495,74 

III 213 19.497.330,50 91.536,76 208 18.534.851,79 18.534.851,79 89.109,86 0 0,00 0,00 0,00 5 962.478,71 962.478,71 192.495,74 

IV 213 19.497.330,50 91.536,76 208 18.534.851,79 18.534.851,79 89.109,86 0 0,00 0,00 0,00 5 962.478,71 962.478,71 192.495,74 

V 213 19.497.330,50 91.536,76 208 18.534.851,79 18.534.851,79 89.109,86 0 0,00 0,00 0,00 5 962.478,71 962.478,71 192.495,74 

VI 213 19.497.330,50 91.536,76 208 18.534.851,79 18.534.851,79 89.109,86 0 0,00 0,00 0,00 5 962.478,71 962.478,71 192.495,74 

VII 213 19.497.330,50 91.536,76 208 18.534.851,79 18.534.851,79 89.109,86 0 0,00 0,00 0,00 5 962.478,71 962.478,71 192.495,74 

VIII 213 19.497.330,50 91.536,76 208 18.534.851,79 18.534.851,79 89.109,86 0 0,00 0,00 0,00 5 962.478,71 962.478,71 192.495,74 

IX 212 19.392.653,61 91.474,78 207 18.430.174,90 18.430.174,90 89.034,66 0 0,00 0,00 0,00 5 962.478,71 962.478,71 192.495,74 

X 212 19.392.653,61 91.474,78 207 18.430.174,90 18.430.174,90 89.034,66 0 0,00 0,00 0,00 5 962.478,71 962.478,71 192.495,74 

XI 212 19.392.653,61 91.474,78 207 18.430.174,90 18.430.174,90 89.034,66 0 0,00 0,00 0,00 5 962.478,71 962.478,71 192.495,74 

XII 211 19.392.653,61 91.908,31 206 18.430.174,90 18.430.174,90 89.466,87 0 0,00 0,00 0,00 5 962.478,71 962.478,71 192.495,74 

УКУПНО 2.551 233.549.258,44 91.552,04 2.491 221.999.513,92 221.999.513,92 89.120,64 0 0,00 0,00 0,00 60 11.549.744,52 11.549.744,52 192.495,74 

ПРОСЕК 213 19.462.438,17 91.514,73 208 18.499.959,50 18.499.959,50 89.083,45 0 0,00 0,00 0,00 5 962.478,71 962.478,71 192.495,74 

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године 

 

Чланови пословодства ЈП “ Градско Стамбено,,: 

 

Директор Предузећа – Никола Ковачевић, дипл. правник 

Извршни директор Сектора за корпоративно управљање - Владимир Брашић, дипл. економиста 

Извршни директор Сектора за техничке послове -  Милан Николић, дипл. инж. грађевине 

Извршни директор Сектора управљања инвестицијама развоја и планирања – Иван Шегрт, дипл. инж.ит. 
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Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - план за  2017. годину  

      
        

у динарима 

ПЛАН  
2017. 

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО 

Број 
запослени

х 

Планирана 
маса бруто II 

зарада 

просечна 
зарада 

3 / 2 

Број 
запосл
ених 

Обрачуната маса 
бруто II зарада 

Исплаћена 
маса бруто II 

зарада 

просечна 
зарада 

6 / 5 

Број 
запо
слен

их 

Обрачу
ната 
маса 

бруто II 
зарада 

Исплаћ
ена 

маса 
бруто II 
зарада 

просе
чна 

зарад
а 

10 / 9 

Број 
запос
лених 

Обрачуната 
маса бруто II 

зарада 

Исплаћена 
маса бруто II 

зарада 

просечна 
зарада 
14 / 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

I 211 19.392.653,61 91.908,31 207 18.611.487,62 18.611.487,62 89.910,57 0 0,00 0,00 0,00 4 781.165,99 781.165,99 195.291,50 

II 211 19.392.653,61 91.908,31 207 18.611.487,62 18.611.487,62 89.910,57 0 0,00 0,00 0,00 4 781.165,99 781.165,99 195.291,50 

III 211 19.392.653,61 91.908,31 207 18.611.487,62 18.611.487,62 89.910,57 0 0,00 0,00 0,00 4 781.165,99 781.165,99 195.291,50 

IV 211 19.392.653,61 91.908,31 207 18.611.487,62 18.611.487,62 89.910,57 0 0,00 0,00 0,00 4 781.165,99 781.165,99 195.291,50 

V 211 19.392.653,61 91.908,31 207 18.611.487,62 18.611.487,62 89.910,57 0 0,00 0,00 0,00 4 781.165,99 781.165,99 195.291,50 

VI 211 19.392.653,61 91.908,31 207 18.611.487,62 18.611.487,62 89.910,57 0 0,00 0,00 0,00 4 781.165,99 781.165,99 195.291,50 

VII 211 19.392.653,61 91.908,31 207 18.611.487,62 18.611.487,62 89.910,57 0 0,00 0,00 0,00 4 781.165,99 781.165,99 195.291,50 

VIII 211 19.392.653,61 91.908,31 207 18.611.487,62 18.611.487,62 89.910,57 0 0,00 0,00 0,00 4 781.165,99 781.165,99 195.291,50 

IX 211 19.392.653,61 91.908,31 207 18.611.487,62 18.611.487,62 89.910,57 0 0,00 0,00 0,00 4 781.165,99 781.165,99 195.291,50 

X 211 19.392.653,61 91.908,31 207 18.611.487,62 18.611.487,62 89.910,57 0 0,00 0,00 0,00 4 781.165,99 781.165,99 195.291,50 

XI 211 19.392.653,61 91.908,31 207 18.611.487,62 18.611.487,62 89.910,57 0 0,00 0,00 0,00 4 781.165,99 781.165,99 195.291,50 

XII 210 19.392.653,61 92.345,97 206 18.611.487,62 18.611.487,62 90.347,03 0 0,00 0,00 0,00 4 781.165,99 781.165,99 195.291,50 

УКУПНО 2.537 232.711.843,32 91.727,18 2.537 223.337.851,44 223.337.851,44 88.032,26 0 0,00 0,00 0,00 48 9.373.991,88 9.373.991,88 195.291,50 

ПРОСЕК 211 19.392.653,61 91.725,73 211 18.611.487,62 18.611.487,62 88.030,88 0 0,00 0,00 0,00 4 781.165,99 781.165,99 195.291,50 
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ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ                                    
 

    

у динарима 

МЕСЕЦ 
 ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ 

(ПРОЦЕНА) 

 ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 

2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ 

ЗАКОНА* 

 ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ 

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* 

ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ  3-4  

  

1. 2. 3. 4. 5. 

 
ЈАНУАР 19.497.330,50 21.157.126,88 19.392.653,61 1.764.473,27 

 
ФЕБРУАР 19.497.330,50 21.157.126,88 19.392.653,61 1.764.473,27 

 
МАРТ 19.497.330,50 21.157.126,88 19.392.653,61 1.764.473,27 

 
АПРИЛ 19.497.330,50 21.157.126,88 19.392.653,61 1.764.473,27 

 
МАЈ 19.497.330,50 21.157.126,88 19.392.653,61 1.764.473,27 

 
ЈУН 19.497.330,50 21.157.126,88 19.392.653,61 1.764.473,27 

 
ЈУЛ 19.497.330,50 21.157.126,88 19.392.653,61 1.764.473,27 

 
АВГУСТ 19.497.330,50 21.157.126,88 19.392.653,61 1.764.473,27 

 
СЕПТЕМБАР 19.392.653,61 21.157.126,88 19.392.653,61 1.764.473,27 

 
ОКТОБАР 19.392.653,61 21.157.126,88 19.392.653,61 1.764.473,27 

 
НОВЕМБАР 19.392.653,61 21.157.126,88 19.392.653,61 1.764.473,27 

 
ДЕЦЕМБАР 19.392.653,61 21.157.126,88 19.392.653,61 1.764.473,27 

 
УКУПНО 233.549.258,44 253.885.522,56 232.711.843,32 21.173.679,24 

 

      

      * Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 

средстава 
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11.   ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА  

           
у динарима 

Редни 
број 

СУБВЕНЦИЈА ИЗВОР СРЕДСТАВА НАМЕНА 
2015. 

г. 

ПЛАН 
2016. г. 

(Последњи 
ребаланс) 

01.01-31.12.2016. 
година 

(Процена) 

01.01-31.12.2017. 
година 

01.01.-
31.03.2017. 

година 

01.01.-
30.06.2017. 

година 

01.01.-
30.09.2017. 

година 

01.01.-
31.12.2017. 

година 

1. Планирано  

Град Београд, 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине 

Енергетска 
санација 
управне зграде 

0,00 27.875.473,08 16.725.283,85 22.300.378,46 0,00 22.300.378,46 22.300.378,46 22.300.378,46 

2. Уговорено  

Град Београд, 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине 

Енергетска 
санација 
управне зграде 

0,00 27.875.473,08 16.725.283,85 11.150.189,23 0,00 11.150.189,23 11.150.189,23 11.150.189,23 

3. Повучено          5.575.094,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  УКУПНО     0,00 27.875.473,08 5.575.094,62 22.300.378,46 0,00 22.300.378,46 22.300.378,46 22.300.378,46 
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12.    СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ 

    

             
у динарима 

Р. 
бр. 

Позиција 2015. г. 

ПЛАН 
2016. г. 

(Последњи 
ребаланс) 

Процена за  
2016. годину 

План за  
2017. годину 

I 
квартал 

2017. 

II 
квартал 

2017. 

III 
квартал 

2017. 

IV 
квартал 2017. 

План План План План 

1. Донације 360.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Спортске 
активности 

1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00 2.610.834,00 407.708,00 1.795.418,00 2.203.126,00 2.610.834,00 

3. Репрезентација 800.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 122.500,00 245.001,00 367.503,00 490.000,00 

4. 
Реклама и 
пропаганда 

6.483.000,00 18.360.000,00 18.360.000,00 18.120.000,00 4.110.000,00 8.210.000,00 12.710.000,00 18.120.000,00 

5. 
Остало (образовне 
намене) 

4.160.000,00 5.350.000,00 5.350.000,00 2.500.000,00 400.000,00 1.000.000,00 1.700.000,00 2.500.000,00 

 

*Средства за рекламу и пропаганду се планирају и књиже на кнт.  559 - остали нематеријални трошкови. 

 

Планирана средства за спортске активности повећана су за 830.000,00 дин. у односу на процену за 2016. год  јер у 2016. год  није било  

планирано довољно средстава за рекреацију запослених. 

Спортске активности запослених предвиђене су Колективним уговором бр. 270/15 од  28.01.2015. год. 
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   13. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 
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Домаћи кредитор

OTPBANKA Мали пројекти Београда РСД 180.000.000,00 не 99.818.280,86 99.818.280,86 2016 30 мес 6 месеци 05.05.2016. 6,19 12 0,00 0,00 17.419.353,00 17.419.353,00 2.197.800,00 2.673.000,00 2.615.516,00 2.380.790,00

У поступку набавке За обнову фасада и лифтова РСД 300.000.000,00 не 201.518.834,26 201.518.834,26 2017 54 мес 6 месеци 01.08.2017. 6,19 12 0,00 0,00 16.667.000,00 16.666.000,00 2.197.800,00 2.673.000,00 2.615.516,00 2.380.790,00

   ...................

   ...................

   ...................

Страни кредитор

   ...................

   ...................

   ...................

   ...................

Укупно кредитно задужење РСД 480.000.000,00 не 301.337.115,12 301.337.115,12 6 месеци 05.05.2016. 6,19 12 34.086.353,00 34.085.353,00 4.395.600,00 5.346.000,00 5.231.032,00 4.761.580,00
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 Планом за 2017.годину Предузеће је одлучило да набави кредит у износу од 300.000.000,00 динара за инвестиционе радове (реконструкцију 

лифтова,кровова,фасада..), по посебним Уговорима са Скупштинама станара на 60 месечних рата. Грађанима ће на тај начин бити омогућени 

квалитетнији и безбеднији услови становања.. 
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14. ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ 

Ре

дн

и 

бр

ој Предмет набавке / ОРН 

Набавље

но у 2016. 

години / 

(у обзир 

узети и 

набавке 

објављен

е у 2016. 

по плану 

из 2015. ) 

/ стање на 

залихама  

Процењена 

вредност 

(укупно, по 

годинама) 

Планир

ана 

средств

а у 

финанс

ијском 

плану 

(без 

ПДВ) 

Врста 

поступка  Динамика реализације по кварталима 

          

Или, члан, став 

и тачка Закона 

на основу које 

је конкретна 

набавка 

изузета од 

примене закона I II III IV 

  

УКУПНО 

  

872.000.

000,00 

            

  

ДОБРА 

  

114.850.0

00,00 

            

1. 

 РЕЗЕРВНИ ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ 

(аутомат за степенишно светло, тастер 

степенишног светла,ваздушна 

склопка притиска, контактор 15А, 

термички биметални релеј, и др.) 

 ОРН: 31220000-4  

  

1.000.000,00 

  

отворени 

    

500.000,

00 

500.000,

00 

 Разлог и оправданост набавке 
 Набавка резервних електро делова спроводи се ради поправке и замене неисправних делова при хитним 

интервенцијама на електро  инсталацијама у стамбеним зградама за које постоји евидентирана пријава квара.    

 Начин утврђивања процењене 

вредности 

 Процена вредности је извршена на основу процењених потреба заснованим на потрошњи у претходне 3 

године и на основу анализе  тржишних цена. 

2 

ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ 

(бензин, нафта, гас)  

 ОРН: 09100000  

4.500.000,

00 
4.500.000,00 

  
отворени/центр

ализована јн 

900.000,

00 

1.000.00

0,00 

1.300.00

0,00 

1.300.00

0,00 

Разлози и оправданост набавке 
Набавка се спроводи ради снабдевања 46 службених возила ради обављања редовних активности. 

Начин утврђивања процењене 

вредности Процењена вредност је утврђена на основу претходних уговора и тржишно релевантних информација. 

3 

ГАСНО УЉЕ  ЗА ГРЕЈАЊЕ EVRO 

EL                                     ОРН: 09134000  

1.000.000,

00 
500.000,00 

  
отворени/центр

ализована јн 

      
500.000,

00 

Разлози и оправданост набавке Обезбеђење грејања пословног објекта РЈ Вождовац, ул Заплањска бр.16а, ради обављања пословних 

активности. 

Начин утврђивања процењене 

вредности Процењена вредност је утврђена на основу претходних уговора и тржишно релевантних информација. 
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4 

ПРИРОДНА НЕГАЗИРАНА 

МИНЕРАЛНА ВОДА СА 

УПОТРЕБОМ WATER-COOLER  

АПАРАТА 

Набављен

о у 2015. 

на период 

од две 

године - 

1.000.000,

00 

1,000,000.00 

(2017.  - 

500,000.00 

2018. - 

500,000.00) 

  

јавна набавка 

мале вредности 

  
166.000,

00 

167.000,

00 

167.000,

00 

Разлози и оправданост набавке 
Набавка се споводи ради обезбеђења негазиране минералне воде за запослене у ЈП”Градско стамбено” 

Београд. 

Начин утврђивања процењене 

вредности Процењена вредност је утврђена на основу претходног уговора. 

5 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ                                     

ОРН: 30199000,   22800000,  30125000                                 

1.004.684,

00 
2.200.000,00 

  
отворени/центр

ализована јн 

  

  
1.100.00

0,00 

1.100.00

0,00 

Разлози и оправданост набавке 
Набавка се споводи ради обављања редовних активности предвиђених систематизацијом.  

Начин утврђивања процењене 

вредности Процена количине је извршена на основу анализе потрошње у претходне три године. 

6 

ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА                                      365.350,00 400.000,00 

  

отворени/центр

ализована јн 

      

400.000,

00 

Разлози и оправданост набавке 
Набавка се споводи ради обезбеђења неопходних хигијенских услова запосленима у ЈП”Градско стамбено”. 

Начин утврђивања процењене 

вредности Процењена вредност је утврђена на основу претходних уговора.  

7 

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ХИГИЈЕНЕ                                      
12.098,00 100.000,00 

  
отворени/центр

ализована јн 

      
100.000,

00 

Разлози и оправданост набавке 
Набавка се споводи ради обезбеђења неопходних хигијенских услова запосленима у ЈП”Градско 

стамбено”.Процена количине је извршена на основу анализе потрошње у претходне три године. 

Начин утврђивања процењене 

вредности Процењена вредност је утврђена на основу претходних уговора.  

8 

ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ХИГИЈЕНЕ                                      
14.278,00 100.000,00 

  
отворени/центр

ализована јн 

      
100.000,

00 

Разлози и оправданост набавке 
Набавка се споводи ради обезбеђења неопходних хигијенских услова запосленима у ЈП”Градско 

стамбено”.Процена количине је извршена на основу анализе потрошње у претходне три године. 

Начин утврђивања процењене 

вредности 
Процењена вредност је утврђена на основу претходних уговора.  

9 

ГУМЕ ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА                                        

ОРН: 34351100-3 
176.636,00 800.000,00 

  јавна набавка 

мале вредности 

  
800.000,

00 

    

Разлози и оправданост набавке 

Постоји потреба замене дотрајалих гума, као и куповине нових сетова гума за зимску и летњу сезону за 

аутомобиле у поседу ЈПГС. На свим возилима марке Фиат Пунто (30) потребно је извршити замену гума, 

претходне су монтиране 2011. године, док се за век трајања гума препоручује 3 године. 

Начин утврђивања процењене 

вредности Процењена вредност је утврђена на основу претходног уговора. 

10 

Набавка и уградња ЛЕД РАСВЕТЕ у 

стамбеним зградама  

 ОРН: 31500000 

35.000.000

,00 

55.000.000,0

0 

  

отворени 

    
55.000.0

00,00 

  

Разлози и оправданост набавке 

Пројекат „Лед расвета“ обухвата услугу извођењa радова на замени постојећег система осветљења у 

заједничким просторијама стамбених зграда, системом штедљивих Лед светиљки. Основна одлика пројекта 

„Лед расвета“ јесте економичност која се остварује кроз ниску потрошњу електричне енергије и дужи век 

трајања са циљем смањења трошкова утрошене заједничке енергије и подизањем нивоа ефикасности у 

пружању услуга. Због чињенице да овај вид расвете користи ниски напон потпуно је безбедна за употребу и 

представља еколошки вид осветљења. Како је заинтересованост Скупштине станара за уградњу еколошког 

осветљења у порасту ЈП "Градско стамбено" планира да и током 2017. године настави са уградњом Лед 

расвете у свим зградама које се налазе у нашем систему одржавања и на тај начин допринесе уштеди 

потрошње заједничке енергије стамбене зграде. 

Начин утврђивања процењене 

вредности  Процена вредности је извршена на основу цена из претходног уговора и анализе цена  на тржишту. 

11 Дигитализација докумената архива  

Поднет 

захтев за 

заштиту 

права 

30.000.000,0

0 

  

отворени 

  

8.000.00

0,00 

13.000.0

00,00 

9.000.00

0,00 
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Разлози и оправданост набавке 

Документација која се налази у архиви је од великог значаја за Град Београд и грађане. Пројекат обухвата 

дигитализацију докумената архиве у електрноском облику са индексима који омогућавају брзе претраге. 

Комерцијализацијом дигиталних записа према грађанима кроз агенцијске услуге повећава се промет 

агенције и омогућава лакши приступ до потребне документације. Предности дигитализације архиве су 

трајно чување докумената која су од јавног значаја на серверима ЈПГС, брз приступ информацијама, нижи 

трошкови пословања, пун надзор над документима, заштита од уништења и злоупотребе, смањење 

архивског простора. 

Начин утврђивања процењене 

вредности На основу анализе постојећег стања докумената 

12 

Остале софтверске лиценце 

  

3.000.000,00 

  
јавна набавка 

мале вредности 

      
3.000.00

0,00 

Разлози и оправданост набавке Друге софтверске лиценце за потребе ЈПГС, позивни центар, системи за надгледање сервера и мрежне 

инфраструктуре, и постојеће опреме. 

Начин утврђивања процењене 

вредности На основу испитивања тржишта. 

13 

"ORACLE EBS" ЛИЦЕНЦЕ 

ОРН: 48482000 

  

750.000,00 

  
јавна набавка 

мале вредности 

750.000,

00 

      

Разлози и оправданост набавке 
Лиценирање постојећег Обједињеног апликативног решења. 

Начин утврђивања процењене 

вредности Процена вредности је извршена на основу цена из претходног уговора и анализе цена  на тржишту. 

14 

ПРОДУЖЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ 

"CISCO"  (МРЕЖНЕ) ОПРЕМЕ 

ОРН:  72212211 

2.976.000,

00 
4.000.000,00 

  
отворени /  

/централизован

а 

      
4.000.00

0,00 

Разлози и оправданост набавке 
Потреба продужења гаранција на базичну мрежну опрему велике вредности и од круцијално значаја за 

телефонску комуникацију, комуникацију унутар ЈПГС и комуникацију ЈПГС са интернетом. 

Начин утврђивања процењене 

вредности Процена вредности је извршена на основу цена из претходног уговора и анализе цена  на тржишту. 

15 

Сигурносни софтвер SOPHOS за 250 

корисника - додаци 

  
3.000.000,00 

  отворени   3.000.00

0,00 

    

Разлози и оправданост набавке Потреба надоградња постојећег сигурносног система у циљу заштите мобилне опреме и заштите од 

"ransomware" напада и напада који нису обухваћени стандардним АВ системима. 

Начин утврђивања процењене 

вредности На основу провере цена на тржишту. 

16 

 ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ 
Поступак 

у току 
5.000.000,00 

  
отворени  

1.000.00

0,00 

1.000.00

0,00 

1.000.00

0,00 

2.000.00

0,00 

Разлози и оправданост набавке 

ЈП "Градско стамебно" послује на отвореном тржишту и у складу са поменутим је у обавези да прати 

конкуренцију и активности које конкуренција спроводи. ЈП "Градско стамбено" одржава 14.000 зграда са 

више од 260.000 станова и преко 1.000.000 корисника. Како је за извођење радова по посебним уговорима 

потребно додатно мотивисати кориснике са циљем да се определе за извођење радова од стране јавног 

предузећа, потребно је спроводити додатне активности које спорводи и конкуренција а које укључују и 

израду одређене количине промотивно-информативног материјала, поред осталог штампаног материјала 

који је неопходан за свакодневне радне активности запослених у Предузећу.  

Начин утврђивања процењене 

вредности Процењена вредност је повећана у односу на претходну годину због планираних маркетиншких активности 

предузећа ради промовисања планираних нових услуга и пројеката уз адекватан пропратни материјал.  

17 

Лична заштитна средства и опрема 
3.990.000,

00 
4.000.000,00 

  
јавна набавка 

мале вредности 

4.000.00

0,00 

      

Разлози и оправданост набавке 

На основу чл.56 Колективног уговора Предузећа ради обављања радних активности у складу са Законом о 

безбедности и здрављу на раду и подзаконским прописима. Процена количина је извршена на основу акта о 

процени ризика, броја запослених и обезбеђења количина у случају повећања броја запослених, као и за 

опремање јединице цивилне заштите предузећа. Такође у складу са уговорима о извођењу радова потребно 

је да радно ангажовани код извођача користе опрему са обележјима ЈПГС као Наручиоца. 

Начин утврђивања процењене 

вредности Процењена вредност је утврђена на основу претходних уговора и тржишно релевантних информација. 

  

УСЛУГЕ 
 

187.150.0

00,00  

          

1 

 ОДРЖАВАЊЕ - ЛИФТОВИ 

(признавање                         

квалификације) 

 ОРН: 50750000-7 

Закључен

о 49 

уговора у 

укупној 

вредности 

93.028.377

,45. 

125,000,000.

00 

(2017. - 

25,000,000.0

0 

2018. - 

50,000,000.0

0 

2019. - 

50,000,000.0

0) 

  
квалификацион

и          

2.000.00

0,00 

8.000.00

0,00 

10.000.0

00,00 

5.000.00

0,00 
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 Разлог и оправданост набавке 

 Набавка се спроводи ради признавања квалификације подносиоцима пријаве за извођење радова на 

лифтовима које одржава ЈПГС. Инвестициони радови мањег обима на лифтовима, односно замена и 

поправка делова на лифтовским постројењима. 

 Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процена вредности је извршена на основу тржишно релевантних информација. 

2 

 СЕРВИС ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА (АПА 

и ДЕА), ХИТНИ И НЕОДЛОЖНИ 

РАДОВИ И ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ ОРН: 

5071100-2                                                                       

240.000.00

0,00 

20.000.000,0

0 

  

отворени       

      

20.000.0

00,00 

 Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи на 2 године ради обезбеђивања пружања услуге редовног сервисирања којим се 

проверава исправност  функционисања ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА (АПА и ДЕА) у заједничким просторијама 

стамбених зграда које су закључиле Уговор о одржавању са ЈПГС, као и услуга текућег одржавања - хитних 

и неодложних радова и текућих поправки ЕЛЕКТРИЧНИХ  ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ, а на 

основу претходно евидентираног захтева Скупштине зграде.             

 Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процена вредности је извршена на основу регистрованих потреба, тржишно релевантних информација и 

важећег ценовника услуга     наручиоца који је одобрен од стране оснивача. 

3 

 СЕРВИС ХИДРО ПОСТРОЈЕЊА, 

ХИТНИ И НЕОДЛОЖНИ РАДОВИ И 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ХИДРО 

ПОСТРОЈЕЊА                                                                     

ОРН: 50000000-5 

34.000.000

,00 

70,000,000.0

0 

(2017. - 

35,000,000.0

0 

2018. - 

35,000,000.0

0)  

  отворени       

      

35.000.0

00,00 

 Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи на 2 године ради обезбеђивања пружања услуге редовног сервисирања којим се 

проверава исправност   функционисања ХИДРО ПОСТРОЈЕЊА у заједничким просторијама стамбених 

зграда које су закључиле Уговор о одржавању са  ЈПГС, као и услуга текућег одржавања - хитних и 

неодложних радова и текућих поправки ХИДРО ПОСТРОЈЕЊА, а на основу претходно евидентираног  

захтева Скупштине зграде. 

 Начин утврђивања процењене 

вредности 

 Процена вредности је извршена на основу регистрованих потреба, тржишно релевантних информација и 

важећег ценовника услуга     наручиоца који је одобрен од стране оснивача. 

4 

 Израда техничке документације и 

вршење стручног   надзора над 

радовима у стамбеним зградама 

 ОРН: 71000000-8 

  

10.000.000,0

0 

  

отворени       

    

10.000.0

00,00 

  

 Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи ради обезбеђивања екстерних архитектонских, грађевинских и инжењерских услуга на 

основу судских пресуда у предметима у којима је ЈПГС извршни поверилац у име и за рачун стамбених 

зграда за отклањање недостатака у гарантном року. 

 Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процена вредности је извршена на основу анализе цена на тржишту.  

5 

 УСЛУГE ЧИШЋЕЊА 

ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА 

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА  

 ОРН: 90911000-7   

Уговор 

закључен 

2015. 

године до 

утрошка. 

975,000,000.

00 

(2017. - 

24,000,000.0

0 

2018. - 

288,000,000.

00 

2019. - 

288,000,000.

00 

2020.-

375,000,000.

00) 

  отворени       
8.000.00

0,00 

8.000.00

0,00 

8.000.00

0,00 

 Разлог и оправданост набавке 

 Набавка се спроводи ради обезбеђивања пружања услуге одржавања хигијене заједничких делова 

стамбених зграда чије су Скупштине зграде закључиле уговор о одржавању хигијене са ЈПГС за 

одговарајући пакет услуга.  

 Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процена вредности је извршена на основу регистрованих потреба и процењених потреба везаних за 

проширење пакета услуга  чишћења које ЈПГС нуди Скупштинама зграда у складу са важећим ценовником 

услуга наручиоца који је одобрен од стране оснивача. 

6 

Физичко-техничко обезбеђење 

пословних објеката 

ОРН: 79710000 

Заједничк

а набавка 

са 

Инфостан

ом 

6.360.000,00 

  

отворени     
1.590.00

0,00 

1.590.00

0,00 

1.590.00

0,00 

1.590.00

0,00 

Разлози и оправданост набавке 

Поступак се спроводи заједнички са ЈКП Инфостан технологије за пословни објекат у ул. Данијелова 33 у 

циљу обезбеђења лица и имовине предузећа од крађе, оштећења, пожара и других штетних последица, у 

складу са чл.10 Споразума о заједничком коришћењу, одржавању и расподели трошкова коришћења 

пословног објекта у ул. Данијелова 33. 

Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процењена вредност је утврђена на основу претходног уговора. 
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7 

Здравствене услуге - прегледи 

запослених  

ОРН: 85100000 

Уговор 

закључен 

2014. 

године до 

утрошка. 

1.000.000,00 

  

отворени     

      

1.000.00

0,00 

Разлози и оправданост набавке 

Предходни и периодични обавезни здравствени прегледи у складу са Законом о безбедности и здрављу на 

раду и интерним актима Предузећа, као и систематси прегледи запослених као једна од превентивних мера 

за заштиту здравља у складу са Законом о здравственој заштити и Колективним уговором. 

Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процењена вредност је утврђена на основу претходног уговора. 

8 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У  

ПОСЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА 

Уговор 

закључен 

2015. 

године до 

утрошка. 

5.000.000,00 

  отворени 

1.250.00

0,00 

1.250.00

0,00 

1.250.00

0,00 

1.250.00

0,00 

Разлози и оправданост набавке 

Ради обезбеђења услуге редовног и периодичног одржавања хигијене ( укључујући опрему, прибор и 

потрошни хигијенски материјал за чишћење ) у пословним објектима предузећа у дирекцији и на десет 

радних јединица, као и за ванредно чишћење по потреби ( у случају адаптације и др.).  

Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процењена вредност је утврђена на основу претходних уговора и на основу прикупљања информација од 

потенцијалних понуђача. 

9 

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

ЗАПОСЛЕНИХ-РЕКРЕАЦИЈА                                  

ОРН:92000000 

1.000.000,

00 
1.000.000,00 

  јавна набавка 

мале вредности 250.000,

00 

250.000,

00 

250.000,

00 

250.000,

00 

Разлози и оправданост набавке 

У циљу очувања здравља запослених организује се рекреација запосленима као једна од превентивних мера 

за заштиту здравља. 

Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процењена вредност је утврђена на основу претходног уговора. 

10 

Годишња подршка за софтверско 

решење за обjeдињавање логовања на 

апликативна решења ( SINGLE SIGN 

ON ) 

9.500.000,

00 
2.100.000,00 

  отворени   

2.100.00

0,00 

    

Разлози и оправданост набавке 

Продужење подршке произвођача на програмско решење за 220 корисника (запослених). Апликација је 

потребна ради обједињавања приступа различитим платформама са различитих уређаја (лаптоп, десктоп 

рачунара, мобилних апарата..), а све у циљу повећања заштите информација од јавног значаја и у складу са 

ИСО 27000 стандардизацијом о заштити интерних и спољних информација и података. 

Начин утврђивања процењене 

вредности 

На основу броја корисника које ће користити систем 

11 

ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКОГ 

СИСТЕМА (серверска 

инфраструктура) 

ОРН: 50312110 

1.992.000,

00 
3.050.000,00 

  отворени 

750.000,

00 

750.000,

00 

750.000,

00 

800.000,

00 

Разлози и оправданост набавке 

Одржавање Серверске инфраструктуре (хардверска и софтверска подршка свим постојећим системима 

ЈПГС), виши ниво подршке за све хардверске и софтверске проблеме, консултације приликом набавки и сл. 

Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процењена вредност је утврђена на основу претходних уговора за исти тип набавке 

12 

ОДРЖАВАЊЕ СЕРВЕР САЛЕ 

ОРН: 50711000 

Уговор 

закључен 

2015. 

године до 

утрошка. 

2.950.000,00 

  отворени 

650.000,

00 

700.000,

00 

800.000,

00 

800.000,

00 

Разлози и оправданост набавке 

Потреба стручног одржавања нове сервер сале (система непрекидног напајања ел. енергијом, систем 

хлађења, агрегата и батеријског система) у складу са потребом непрекидног рада опреме у сервер сали. 

Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процењена вредност је утврђена на основу званичног ценовника овлашћених фирми за одржавање опреме у 

сервер сали 

13 

ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ 

"ORACLE EBS" СИСТЕМА 

ОРН: 72267100 

Уговор 

закључен 

2015. 

године до 

23.11.2016

. године 

6.250.000,00 

  отворени 

  
910.000,

00 

2.670.00

0,00 

2.670.00

0,00 

Разлози и оправданост набавке 

Продужење редовног стручног одржавања постојећег "ORACLE EBS" система на годишњем нивоу. 

Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процењена вредност је утврђена на основу претходне набавке и тржишно релевантних информација 

14 

Одржавање апликације за самостално 

вођење књига 

  
1.600.000,00 

  отворени 
  

533.000,

00 

534.000,

00 

533.000,

00 

Разлози и оправданост набавке 
Потреба одржавања постојеће апликације за самостално вођење књиговодства. 

Начин утврђивања процењене 

вредности 

На основу претходних уговора 
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15 

Услуга праћења возила (ГПС) 
1.092.000,

00 
1.980.000,00 

  јавна набавка 

мале вредности 495.000,

00 

495.000,

00 

495.000,

00 

495.000,

00 

Разлози и оправданост набавке 
Потреба за увођењем праћења службених возила проистиче из разлога уштеде на км, гориву и комплетној 

амортизацији возила. 

Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процена вредности је утврђена на основу  испитивања тржишта. 

16 

Услуга интернета 

Поднет 

захтев за 

заштиту 

права 

5.200.000,00 

  отворени 

1.300.00

0,00 

1.300.00

0,00 

1.300.00

0,00 

1.300.00

0,00 

Разлози и оправданост набавке 

У складу са апликативним решењима која се уводе за бољу комуникацију са корисницима услуга, потребно 

је да се консолидује конективности између централне локације и 10 радних јединица и њихова комуникација 

са интернетом. 

Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процена вредности је утврђена на основу  испитивања тржишта. 

17 

Оптимизација и консолидација 

пословне штампе 

5.500.000,

00 
5.500.000,00 

  отворени 1.500.00

0,00 

1.450.00

0,00 

1.200.00

0,00 

1.350.00

0,00 

Разлози и оправданост набавке 

Оптимизација штампе подразумева дугорочни приступ који се односи на рационализацију штампе у 

информационом систему. Оптимизација штампе укључује процесе прибављања података, архивирања 

докумената, токове докумената, сигурност података као и управљање целокупним удружењем. На овај 

начин се оптимизују сви штампачи и фото-копир уређаји у организацији и достиже дугорочну 

профитабилност, ефикасност, уштеду у трошковима, као и  заштиту животне средине. Услуга оптимизације 

и консолидације пословне штампе остварена на основу оптимизације постојеће опреме по концепту копије. 

Напоменутим концептом у 2016.години смањићемо трошкове одржавања, замене резервних делова, тонера и 

остале пратеће опрема. Очекиване додатне уштеде које ћемо направити системом по копији су уштеде у 

директоном пословању и начину штампе (обострана штампа и заштићена штампа). У 2017. години 

континуираним концептом по копији направићемо унифициран систем штампе у који ћемо укључити и 

опрему односно заменити сву дотрајалу опрему услугом. 

Начин утврђивања процењене 

вредности 

На основу анализе постојећег стања докумената 

18 

ИСО сертификација 

Уговор 

закључен 

у 

децембру 

2015. 

године  

1.500.000,00 

  јавна набавка 

мале вредности 

    

1.500.00

0,00 

  

Разлози и оправданост набавке 

Надзорна провера интегрисаног менаџмент система  за стандардизацију ИСО 9001, 14000, 18000, 20001, 

27000 имплементираних у 2015. години којима је ЈП "Градско стамбено" постало једино јавно предузеће са 5 

ИСО сертификата за задовољство корисника. 

Начин утврђивања процењене 

вредности 

На основу испитивања тржишта 

19 

Одржавање интерног 

комуникационог система путем радио 

линкова 

  

2.150.000,00 

  јавна набавка 

мале вредности 
  

715.000,

00 

717.000,

00 

718.000,

00 

Разлози и оправданост набавке 

Одржавање интерног комуникационог система путем радио линкова коју користи Служба хитних 

интервенција за подрујчје 10 градских општина које одржава ЈПГС, а у циљу бржег и ефикаснијег одзива на 

захтеве грађана. 

Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процена вредности је утврђена на основу  испитивања тржишта. 

20 

ПРЕДСТАВА "ЛИФТ НИЈЕ 

ИГРАЧКА" 

ОРН: 79342200  

945.000,00 2.900.000,00 

  јавна набавка 

мале вредности 725.000,

00 

725.000,

00 

725.000,

00 

725.000,

00 

Разлози и оправданост набавке 

У циљу едукације деце и подизања нивоа безбедности ЈП "Градско  стамбено" организује едуктивне 

представе за најмлађе ученике основних школа на свих десет градских општина, током целе школске 

године.  Кроз представу „Лифт није играчка“ покушавамо да приближимо деци правилно коришћење лифта, 

пристојно понашање у стамбеним зградама, као и према комшијама. Кроз њима разумљив, занимљив и 

едукативан начин трудимо се да подигнемо ниво свести о очувању њиховог животног окружења и средине.  

Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процењена вредност је утврђена на основу вредности из претходне године. 

21 

Израда допуне платформе едукативно 

анимираног видео материјала "Лифт 

није играчка" за ИОс и андроид  

  

890.000,00 

  јавна набавка 

мале вредности 

  
890.000,

00 

    

Разлози и оправданост набавке 

Како је један од приоритета ЈП "Градско стамбено" безбедност суграђана, посебно најмлађих у циљу 

едукације деце и приближавања правилног коришћења лифта, планирана је активност на изради допуне 

платформе  анимираног видео материјала кроз који би деца на њима прихватљив начин научили како се 

правилно понашати у лифту и шта радити у случају незгодних ситуација. 

Начин утврђивања процењене 

вредности 

На основу испитивања тржишта 

22 

Оглашавање јавних набавки и 

пословања предузећа 

  
4.000.000,00 

  отворени 1.000.00

0,00 

1.000.00

0,00 

1.000.00

0,00 

1.000.00

0,00 

Разлози и оправданост набавке 

Основне потребе оглашавања јавних набавки ради обезбеђивања боље конкуренције. Како је предузеће у 

неповољној тржишној позицији са услугама које нудимо, потребно је активно учешће информисања за 

активности и пројекте које спроводимо а све у циљу повећања транспарентности и бољег позиционирања на 

тржишту и информисање грађана, усклађивање са изменама Закона о јавним набавкама (Службени гласник 

68/15) 

Начин утврђивања процењене 

вредности 

На основу потрошње из предходних година и истраживања тржишта. 

23 

Додатни захтеви за промену 

функционалности Oracle eBS 

платформе 

  

5.920.000,00 

  отворени 

    
1.480.00

0,00 

4.440.00

0,00 

Разлог и оправданост набавке 

Увођењем нових процеса, процедура и програмских активности "Грададско стамбено" има потребе за 

унапређење пословних система, исправкама и дорадама постојећих процедура, оптимизацију и побољшање 

кључних процеса свакодневног пословања предузећа.  
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Начин утврђивања процењене 

вредности 

На основу истраживања тржишта 

24 

Надоградња и одржавање апликације 

за кадровску евиденцију са додатним 

модулима 

  

1.700.000,00 

  отворени 
1.250.00

0,00 

150.000,

00 

150.000,

00 

150.000,

00 

Разлози и оправданост набавке 

Како ЈПГС води електронску кадровску евиденцију запослених и комплетну базу података сваког 

запосленог која је интегрисана са евиденцијом присутности на раду, потребно је одржавање централне базе 

кадровске евиденције, допуне и промене у складу са законским регулативама 

Начин утврђивања процењене 

вредности 

На основу прикупљања информација од потенцијалних понуђача 

25 

Процена радне способности 
  

1.500.000,00 
  јавна набавка 

мале вредности 
    

1.500.00

0,00 
  

Разлози и оправданост набавке 

Процена радног потенцијала запослених у Предузећу путем професионалне регрутације и селекције базира 

се на анализи индивидуалних потенцијала сваког запосленог и изради њихових профила а на основу 

систематизације радних места и описаних послова у истој. Кроз анализу послова  и истраживање 

организационе културе  ставарају се процедуре које прате послове, затим обучавају запослени на свим 

нивоима ради унапређења пословних вештина и врши се саветовање менаџмента Предузећа у вези са 

развојем и применом менаџерских вештина. 

Начин утврђивања процењене 

вредности 

На основу испитивања тржишта. 

26 

Безбедност деце у лифтовима 
  

4.500.000,00 
  отворени 1.125.00

0,00 

1.125.00

0,00 

1.125.00

0,00 

1.125.00

0,00 

 Разлог и оправданост набавке 

У циљу едукације деце и подизања нивоа њихове безбедности при коришћењу лифтова ЈП "Градско  

стамбено" организује едуктивне семинаре за ученике основних школа, током целе школске године. На овај 

начин желимо да стручно особље теоријски објасни деци како правилно и безбедно да користе лифт. 

 Начин утврђивања процењене     

вредности 

На основу испитивања тржишта. 

27 

Оптимизације електронске писарнице 

  

6.100.000,00 

  отворени   
6.100.00

0,00 

    

 Разлог и оправданост набавке 

ЈП Градско стамбено планриа проширење електронске писарнице са додатним модулима праћења 

докумената и синхронизацијом са постојећим Oracle EBS системом.  

 Начин утврђивања процењене     

вредности 

На основу испитивања тржишта. 

  РАДОВИ   
570.000.

000,00 
  

          

1 

 ОДРЖАВАЊЕ - ГЗР (признавање 

квалификације) 

 ОРН: 45000000-7  

Закључен

о 49 

уговора у 

укупној 

вредности 

93.028.377

,45. 

336,000,000.

00 

2017. - 

36,000,000.0

0 

2018. - 

150,000,000.

00 

2019. - 

150,000,000.

00) 

  

квалификацион

и          

3.000.00

0,00 

5.000.00

0,00 

13.000.0

00,00 

15.000.0

00,00 

 Разлог и оправданост набавке 
 Набавка се спроводи ради признавања квалификације подносиоцима пријаве за извођење грађевинско 

занатских радова (ГЗР) на     стамбеним зградама које одржава ЈПГС на период од 3 године.  

 Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процена вредности је извршена на основу тржишно релевантних информација. 

2 

 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - 

ГЗР  

 ОРН: 45000000-7 

Закључен

о 15 

уговора у 

укупној 

вредности 

25.434.577

,00. 

30,000,000.0

0 

(2017. - 

20,000,000.0

0 

2018. - 

10.000.000-

00) 

  отворени 
1.000.00

0,00 

5.000.00

0,00 

7.000.00

0,00 

7.000.00

0,00 

 Разлог и оправданост набавке 

 Набавка се спроводи ради извођења грађевинско-занатских радова на грађевинским елементима стамбених 

зграда за које постоји    евидентиран захтев Скупштине зграде, а техничком проценом стања утврђено да 

потребни радови излазе из домена хитних и            неодложних радова и текућих поправки и спадају у 

инвестиционе радове већег обима којима се проблеми решавају на дужи              временски период и 

станарима је омогућена отплата до 24 месечне рате. 

 Начин утврђивања процењене 

вредности 

 Процена вредности је извршена на основу регистрованих потреба и тржишно релевантних информација. 

3 

 ИНВЕСТИЦИОНИ ГРАЂЕВИНСКО 

ЗАНАТСКИ РАДОВИ  ПО 

УГОВОРИМА СА СТАМБЕНИМ 

ЗГРАДАМА                  (ФАСАДЕ, 

КРОВОВИ и др.)   

 ОРН: 45000000-7 

Закључен

о 15 

уговора у 

укупној 

вредности 

25.434.577

,00. 

120.000.000,

00 

  

отворени 
15.000.0

00,00 

35.000.0

00,00 

35.000.0

00,00 

35.000.0

00,00 
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 Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи ради извођења грађевинско-занатских радова на крововима и фасадама стамбених 

зграда за које постоји     евидентиран захтев Скупштине зграде, а на основу техничке документације 

(уверење, решење, пројекат и елаборат са предмером и предрачуном радова, извештај техничке контроле 

пројекта, и др.) које доставља Скупштина станара стамбене  зграде. Зграде у Београду у просеку су старе 

преко 50 година, фасаде су дотрајале и склоне паду, чиме угрожавају безбедност грађана, а кровови 

прокишњавају. У циљу решевања многобројих проблема станара који су се деценијама нагомилавали и 

водећи   рачуна о социјалном аспекту и финансијским могућностима станара, ЈПГС уводи новину у начину 

плаћања ових радова.  Станарима се омогућава рок отплате до 5 година, односно до 60 месечних рата, а 

ЈПГС обавезе према извођачу радова  измирује на исти начин у месечним ратама. На тај начин омогућава се 

станарима да мањим издвајањима на месечном нивоу реше проблеме који су до сада били нерешиви. 

Станари добијају уређене, енергетски ефикасне фасаде и решава се проблем прокишњавања и појаве влаге у 

становима  на дужи временски период.        

 Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процена вредности је извршена на основу регистрованих потреба и тржишно релевантних информација. 

4 

 ГЗР (ХИТНИ И НЕОДЛОЖНИ 

РАДОВИ И ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ) 

 ОРН: 45000000-7 

319.340.00

0,00 у 

2015. 

237.390.00

0,00 у 

2016. 

118.000.000,

00 

  отворени 

25.000.0

00,00 

35.000.0

00,00 

35.000.0

00,00 

23.000.0

00,00 

 Разлог и оправданост набавке 

 Набавка се спроводи на 2 године ради обезбеђивања редовног текућег одржавања - хитних и неодложних 

радова и текућих              поправки на грађевинским елементима стамбених зграда које су закључиле Уговор 

о одржавању са ЈПГС, а на основу претходно      евидентираног захтева Скупштине зграде.   

 Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процена вредности је извршена на основу регистрованих потреба, тржишно релевантних информација и 

важећег ценовника услуга     наручиоца који је одобрен од стране оснивача. 

5 

 ВиК РАДОВИ (ХИТНИ И 

НЕОДЛОЖНИ РАДОВИ И ТЕКУЋЕ 

ПОПРАВКЕ) 

 ОРН: 45332000-3                                                                

ОРН: 45232410-9 

302.110.00

0,00 

30.000.000,0

0 

  отворени 

7.000.0
00,00 

7.000.0
00,00 

7.000.0
00,00 

9.000.0
00,00 

 Разлог и оправданост набавке 

 Набавка се спроводи на 2 године ради обезбеђивања редовног текућег одржавања - хитних и неодложних 

радова и текућих              поправки на инсталацијама водовода и канализације у стамбеним зградама за које 

постоји закључен Уговор о одржавању са ЈПГС,   а на основу претходно евидентираног захтева Скупштине 

зграде.  

 Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процена вредности је извршена на основу регистрованих потреба, тржишно релевантних информација и 

важећег ценовника услуга     наручиоца који је одобрен од стране оснивача. 

6 

 ОДРЖАВАЊЕ - ГЗР у стамбеним 

зградама (по основу судских пресуда, 

извршења, и др.) 

 ОРН: 45000000-7 

  

15.000.000,0

0 

  отворени 

    
10.000.0

00,00 

5.000.00

0,00 

 Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи ради извођења потребних грађевинско-занатских радова на грађевинским елементима 

стамбених зграда за       које постоје правоснажне судске пресуде, извршења и др.          

 Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процена вредности је извршена на основу тржишно релевантних информација. 

7 

РАДОВИ НА ИЗРАДИ РАМПЕ ЗА 

ИНВАЛИДЕ  

ОРН: 45000000-7 

уговор 

закључен 

28.07.2015 

године на 

износ до 

15.000.000

,00 динара 

20.000.000,0

0 

  отворени 

3.000.00

0,00 

7.000.00

0,00 

6.000.00

0,00 

4.000.00

0,00 

 Разлог и оправданост набавке 

Пројекат ''Београд без баријера'' током којег је у 2016.години постављено преко 150 рампи за особе са 

инвалидитетом, наставља се и у 2017.години, с обзиром да и даље постоји потреба за уградњом истих на 

зградама чије су нам се Скупштине станара обратиле  захтевима. Пројекат се фининасира из добити 

пословања предузећа и уштеда које смо направили рационализацијом трошкова, односно без учествовања 

новчаних средстава самих станара. Акцију смо покренули зато што нам је веома важно како живе наши 

суграђани са инвалидитетом и како би на овај начин подигли квалитет њиховог живота. Приступачношћу 

прилаза њиховим стамбеним зградама ствара се могућност осамостаљења особа са инвалидитетом у 

реализацији свакодневних активности.   

 Начин утврђивања процењене 

вредности 

 Процена вредности је извршена на основу регистрованих потреба и тржишно релевантних информација. 

8 

 ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ НА 

РЕКОНСТРУКЦИЈИ, 

РЕВИТАЛИЗАЦИЈИ  И ЗАМЕНИ 

ЛИФТОВА ПО УГОВОРИМА СА 

СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА 

 ОРН: 45313100-5      

  

180.000.000,

00 

  отворени 

40.000.0

00,00 

45.000.0

00,00 

50.000.0

00,00 

45.000.0

00,00 

 Разлог и оправданост набавке 

У систему одржавања ЈПГС налази се око 6.500 лифтовских постројења, чија је просечна старост преко 40 

година, а како се се  повећава старост лифта, повећава се и учесталост броја кварова и угрожава безбедност 

корисника. Експлоатациони век је  истекао великом броју лифтовских постројења и неминовно се намеће 

потреба за комплетном реконструкцијом или заменом. Набавка се спроводи ради уградње нових лифтовских 

постројења у стамбеним зградама за које постоји евидентиран захтев Скупштине зграде. Станарима се 

омогућава рок отплате до 5 година, односно до 60 месечних рата. Овим се остварује знатна уштеда у 

одржавању и осигурава безбедност при коришћењу.    

 Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процена вредности је извршена на основу истраживања тржишта у погледу потребног броја нових лифтова, 

вредности нових    лифтова, њиховог квалитета, гарантног рока и сл, као и вредности услуга њихове 

уградње.  
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9 

 ОДРЖАВАЊЕ - ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

(признавање  квалификације) 

 ОРН: 45311000-0  

  

  65,000,000.0

0 

2017. - 

15,000,000.0

0 

2018. - 

25,000,000.0

0 

2019. - 

25,000,000.0

0) 

  

отворени 

15.000.0

00,00 
      

 Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи ради признавања квалификације подносиоцима пријаве за извођење радова на електро 

инсталацијама јаке и  слабе струје на стамбеним зградама које одржава ЈПГС на период од 3 године. Набавка 

се спроводи ради обезбеђивања уградње и замене ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ И СЛАБЕ 

СТРУЈЕ у стамбеним зградама за које постоји евидентиран захтев Скупштине зграде, а техничком проценом 

стања утврђено је да потребни радови  излазе из домена хитних и неодложних радова и текућих поправки и 

спадају у инвестиционе радове већег обима којима се проблеми решавају на дужи временски период. 

 Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процена вредности је извршена на основу тржишно релевантних информација. 

10 

 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ 

ХИДРО ПОСТРОЈЕЊА  

 ОРН: 45453000-7                                   

  

5,000,000.00 

(2017. - 

4,000,000.00 

2018. - 

1,000,000.00

) 

  

отворени 

  
1.000.00

0,00 

2.000.00

0,00 

1.000.00

0,00 

 Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи ради обезбеђивања несметаног функционисања ХИДРО ПОСТРОЈЕЊА у стамбеним 

зградама за које постоји    евидентиран захтев Скупштине зграде, а техничком проценом стања утврђено је 

да потребни радови излазе из домена хитних и неодложних радова и текућих поправки и спадају у 

инвестиционе радове већег обима којима се проблеми решавају на дужи временски период. 

 Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процена вредности је извршена на основу регистрованих потреба и тржишно релевантних информација 

11 

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ 

ОДРЖАВАЊУ ГАРАЖА  

Партија 1 - ГЗР, 2-вик, 3-електро                                         

ОРН: 45000000, 45332000, 45311000 

3.000.000,

00 

3.000.000,00 

  отворени 

    
3.000.00

0,00 
  

Разлози и оправданост набавке 
Набавка се спроводи ради обезбеђења радова на текућем одржавању гаража по захтевима закупаца гаража 

као уговорна обавеза Предузећа. 

Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процена вредности је извршена на основу претходних уговора  и прикупљања информација од 

потенцијалних понуђача.  

12 

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ 

ОДРЖАВАЊУ ПОСЛОВНИХ 

ОБЈЕКАТА 

Партија 1 - ГЗР, 2-вик, 3-електро                               

ОРН: 45000000, 45332000, 45311000 

3.000.000,

00 
3.000.000,00 

  отворени 

  
1.000.00

0,00 

1.000.00

0,00 

1.000.00

0,00 

Разлози и оправданост набавке 

Набавка се спроводи ради обезбеђења извођења неопходних радова на текућем одржавању пословних 

објеката, у циљу несметаног обављања систематизованих послова од стране запослених. 

Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процена вредности је извршена на основу претходних уговора  и прикупљања информација од 

потенцијалних понуђача.  

13 

АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ РЈ 

ВОЖДОВАЦ 

ОРН: 45331110  

  

3.000.000,00 

  јавна набавка 

мале вредности 
    

3.000.00

0,00 
  

Разлози и оправданост набавке 
Набавка се спроводи због неопходности обезбеђења безбедних услова за рад у пословном објекту РЈ 

Вождовац, у ул. Заплањска 16 

Начин утврђивања процењене 

вредности 

 Процена вредности је извршена на основу прикупљања информација од потенцијалних понуђача.  

14 

ПРИКЉУЧЕЊЕ РЈ ВОЖДОВАЦ НА 

ГРАДСКУ КАНАЛИЗАЦИОНУ 

МРЕЖУ                                             

ОРН: 45332000 

  

1.000.000,00 

  јавна набавка 

мале вредности 

    
500.000,

00 

500.000,

00 

Разлози и оправданост набавке 

 У циљу обезбеђења  нормалних услова за функционисање пословног објекта.  

Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процена вредности је извршена на основу прикупљања информација од потенцијалних понуђача. 

15 

Радови на контроли и одржавању 

система грејања 

ОРН: 45331100 

  

1.000.000,00 

  јавна набавка 

мале вредности 
    

500.000,

00 

500.000,

00 
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Разлози и оправданост набавке 

Потреба за адекватним и стручним одржавањем (редовним, ванредним) система грејања у пословним 

објектима као и прикључење РЈ Вождовац на даљински систем грејања. 

Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процена вредности је извршена на основу прикупљања информација од потенцијалних понуђача.  

16 

 ОДРЖАВАЊЕ СТАНОВА ЈПГС (У 

ЗАКУПУ) 

 ОРН: 45000000, 39370000, 45311000 

  

1.000.000,00 

  отворени 
250.000,

00 

250.000,

00 

250.000,

00 

250.000,

00 

 Разлог и оправданост набавке 

 Потреба довођења станова у ниво употребљивости после исељења бесправних корисника. 

 Начин утврђивања процењене     

вредности 

Процена вредности је извршена на основу претходних уговора и прикупљања информација од 

потенцијалних понуђача.  

                    

                    

ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА ЗА 2017. ГОДИНУ 

Ре

дн

и 

бр

ој Предмет набавке / ОРН 

Набавље

но у 2016. 

години / 

(у обзир 

узети и 

набавке 

објављен

е у 2016. 

по плану 

из 2015. ) 

/ стање на 

залихама  

Процењена 

вредност 

(укупно, по 

годинама) 

Планир

ана 

средств

а у 

финанс

ијском 

плану 

(без 

ПДВ) 

Врста 

поступка  Динамика реализације по кварталима 

          

Или, члан, став 

и тачка Закона 

на основу које 

је конкретна 

набавка 

изузета од 

примене закона I II III IV 

 
УКУПНО 

  

385.497.

000,00 

            

 
ДОБРА 

  

11.757.0

00,00 

            

1. 

ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТИ (ампер 

кљешта, испитивач уземљења и 

изолације, тестер напона,  дигитални 

детектор...) 

ОРН: 43830000-0 

Закључен 

1 уговор 

на 

383.590,00 

а један је 

у изради 

490.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 

    

490.000,

00 

  

 Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи ради обезбеђења потребних електричних алата и уређаја за вршење хитних 

интервенција  на електро инсталацијама у стамбеним зградама за које постоји евидентирана пријава квара, 

као и ради обезбеђења контролних уређаја за инжењере и техничаре који врше надзор над извођењем 

радова. 

 Начин утврђивања процењене 

вредности 
Процена вредности је извршена на основу процењених потреба и провере цена на тржишту путем интернета.  

2 

РАЗНИ РУЧНИ АЛАТИ ЗА ХИТНЕ 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

ОРН: 44512000-2 

Предмет у 

току. 
490.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

    
490.000,

00 

  

 Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обезбеђења потребних алата за вршење хитних интервенција на инсталацијама 

водовода и канализације и лифтовским постројењима у стамбеним зградама за које постоји евидентирана 

пријава квара.    

 Начин утврђивања процењене 

вредности Процена вредности је извршена на основу процењених потреба и провере цена на тржишту путем интернета.  

3 

ПОТАПАЈУЋА ПУМПА ЗА 

ЦРПЉЕЊЕ ПРЉАВЕ ТЕЧНОСТИ                                                                     

ОРН: 39715300-0 

  

60.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

60.000,0

0 

      

 Разлог и оправданост набавке 
 Набавка се спроводи ради обезбеђивања неопходне опреме за рад мајстора за ВиК при обављању хитних 

интервенција у стамбеним зградама за које постоји евидентирана пријава квара.   

 Начин утврђивања процењене 

вредности Процена вредности је извршена на основу процењених потреба и провере цена на тржишту путем интернета.  
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4 

ЕЛЕКТРОСАЈЛА                                                              

ОРН: 39715300-0 

  

160.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 

160.000,

00 

      

 Разлог и оправданост набавке  Набавка се спроводи ради обезбеђивања неопходне опреме за рад мајстора за ВиК при обављању хитних    

интервенција у стамбеним зградама за које постоји евидентирана пријава квара.     

 Начин утврђивања процењене 

вредности 
Процена вредности је извршена на основу процењених потреба и провере цена на тржишту путем интернета. 

5 

РЕЗЕРВНИ ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ 

ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

ОРН: 31680000-6 

277.900,00 490.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

  
490.000,

00 

    

 Разлог и оправданост набавке  Набавка се спроводи ради обезбеђења потребних материјала и делова за уградњу при хитним 

интервенцијама на електро инсталацијама у стамбеним зградама за које постоји евидентирана пријава квара.    

 Начин утврђивања процењене 

вредности Процена вредности је извршена на основу потрошње у претходне 3 године и провере цена на тржишту 

путем интернета.  

6 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЛИФТОВЕ                                 

ОРН: 42419510-4 

  

490.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

  
490.000,

00 

    

 Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обезбеђивања неопходних резервних делова за уградњу при једноставним 

поправкама лифта коју обављају запослени у Служби хитних интервенција који 24 сата дневно одговарају на 

пријаве кварова лифтовских постројења од стране станара у стамбеним зградама које се налазе у систему 

одржавања ЈПГС. 

 Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процена вредности је извршена на основу потрошње у претходне 3 године и провере цена на тржишту 

путем интернета. 

7 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 

ИНСТАЛАЦИЈЕ                         

ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ                                     

(прирубнице, спојнице, колена, 

лукови, цеви....) 

ОРН: 44167000-8 

  

490.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 

    

490.000,

00 

  

 Разлог и оправданост набавке 
Набавка се спроводи ради обезбеђења потребних материјала и делова за уградњу при хитним 

интервенцијама на инсталацијама водовода и канализације у стамбеним зградама за које постоји 

евидентирана пријава квара.   

 Начин утврђивања процењене 

вредности 

 Процена вредности је извршена на основу процењених потреба и провере цена на тржишту путем 

интернета. 

8 

РАЗНИ ХЕМИЈСКИ ПРОИЗВОДИ (за 

спречавање корозије, бојење, и сл.) 

ОРН: 24960000-1  

  

100.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 

    

100.000,

00 

  

 Разлог и оправданост набавке У циљу обезбеђења разних хемијских производа за одржавање - заштиту од корозије и бојење опреме, 

уређаја и алата за вршење хитних интервенција у стамбеним зградама. 

 Начин утврђивања процењене 

вредности Процена вредности је извршена на основу процењених потреба и анализе цена на тржишту путем интернета. 

9 

НАМЕШТАЈ КАНЦЕЛАРИЈСКИ 

ОРН:  39130000 

  

490.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

  
490.000,

00 

    

Разлози и оправданост набавке Набавка је потребна због опремања пословних просторија, као и замена постојећег, дотрајалог намештаја 

због немогућности његове поправке како у Дирекцији предузећа тако и на десет радних јединица 

распоређених по градским општинама. 

Начин утврђивања процењене вредности 
Процењена вредност је утврђена на основу детаљне анализе тржишта, ценовника вентуалних понуђача, а 

томе је претходила израда оквирне спецификације са потребним количинама канцеларијског намештаја.  

10 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 

АУТОМОБИЛЕ (течност за 

ветробране, уља за кочнице и др.) 

ОРН:  34300000                                              

Поступак 

у току. 
500.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 
    

250.000,

00 

250.000,

00 

Разлози и оправданост набавке 

Јавно предузеће Градско стамбено за обављање пословне делатности користи возила за рад на терену на 

свакој од десет градских општина, као и за потребе запослених у Дирекцији предузећа и теретна возила која 

се користе за потребе Службе хитних интервенција 24 сата дневно. Кроз набављање потрошног материјала 

за аутомобиле подразумевају се разне врсте течности (за ветробране, као и уља,уља за 

кочнице),брисаче,стругаче за лед,сијалице...Претходних година је набављено мање него што су реалне 

потребе. 

Начин утврђивања процењене вредности 
на основу претходних уговора и тржишних цена. 
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11 

ХОРТИКУЛТУРНО УРЕЂЕЊЕ 

ЕНТЕРИЈЕРА И ЕКСТЕРИЈЕРА 

ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА 

ОРН: 77300000                                                

  

300.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 

75.000,0

0 

75.000,0

0 

75.000,0

0 

75.000,0

0 

Разлози и оправданост набавке Потреба одржавања и уређења хортикултурног простора ( кошење траве, садња и др.)  у Дирекцији и на 

радним јединицама Предузећа. Уговор је склопљен 2014. године на 1.500.000,00 динара и биће реализован у 

потпуности до краја 2016. године. 

Начин утврђивања процењене вредности 
Процењена вредност је утврђена на основу претходних уговора.  

12 

ПРЕВЕНЦИЈА РАДНЕ 

ИНВАЛИДНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ 

ОРН: 55000000      

490.000,00 

490.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 
    

490.000,

00 
  

Разлози и оправданост набавке Према Колективном уговору Предузећа сваке године се организује издвајају средства на име превенције 

радне инвалидности запослених у ЈПГС 

Начин утврђивања процењене вредности 

Према утврђеном броју запослених који задовољавају услове и тржишним ценама. 

13 

ОПРЕМА ЗА МАГАЦИН 

(колица,полице...) 

  

350.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

      
350.000,

00 

Разлози и оправданост набавке У циљу уређења постојеће архиве и магацинског простора настала је потреба набављањем опреме за 

магацин, а ради опремања и обављања радних активности у магацину, транспорта и манипулације робом 

која се складишти у магацину, замене дотрајалих полица и опремања новим полицама магацинског простора  

Начин утврђивања процењене вредности 

На основу провере цена на тржишту 

14 

ОБАВЕЗНА ОПРЕМА ЗА 

СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ПРЕМА 

ЗАКОНУ О БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМАОРН:  

34900000 

145.000,00 300.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 
  

200.000,

00 

100.000,

00 
  

Разлози и оправданост набавке Потребе опремања службених возила којима ће се вршити надзор над услугама чишћења стамбених зграда, 

опрема која нам је потребна за службена возила су ротациона светла, ПП апарати, Обавезна опрема за 

возила. 

Начин утврђивања процењене вредности 

На основу провере цена на тржишту. 

15 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 

КУХИЊУ (шољице,чаше и др.) 

ОРН:  39221000 

72.138,60 120.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 
  

60.000,0

0 

60.000,0

0 
  

Разлози и оправданост набавке Потребе опремања кафе кухиња у Дирекцији предузећа, одвојеним одељењима Службе за односе са 

грађанима и Службе хитних интервенција, као и кухињских просторија на 10 радних јединица, 

потрепштинама које недостају као последица дотрајалости, лома и др. 

Начин утврђивања процењене вредности 

На основу провере цена на тржишту. 

16 

НАБАВКА ПРВЕ ПОМОЋИ У 

СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА 

РАДУ 

ОРН:  33140000 

68.735,60 50.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 

  

50.000,0

0 

    

Разлози и оправданост набавке 
Према Закону о безбедности и задрављу на раду и подзаконским прописима, набавка потрошног материјала 

за допуну ормарића прве помоћи, као и за замену прве помоћи у службеним аутомобилима из разлога 

искоришћености и истека рока трајања.  

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу провере цена на тржишту. 

17 

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА 

ОПШТЕ ПОТРЕБЕ (печати, 

материјал за слање поште и др.) 

ОРН:  30192151 

  

290.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 
  

100.000,

00 

90.000,0

0 

100.000,

00 
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Разлози и оправданост набавке 

Набавка потрошног материјала за опште потребе обављања посла у писарници при слању и пријему поште, 

као и законска обавеза за све запослене лиценциране инжињере који обављају функције надзорних органа 

изведених радова у Сектору теничке припреме, а којима су неопходни инжењерски печати за ради овере 

извршених радова. Како се највећи део захтева и рекламација станара Предузећу упућује писаним путем и 

како би се на адекватан начин упутили повратни одговори ка станарима потребно је обезбеђивање опреме и 

услова за рад писарнице, а у циљу побољшање ефикасности рада при слању и разврставању поште.  

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу провере цена на тржишту. 

18 

МРЕЖНА ОПРЕМА  

ОРН: 32420000 

  

495.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 
  

495.000,

00 
    

Разлози и оправданост набавке 
Како ЈПГС поседује велику количину мобилних уређаја и планира се увођење нових мобилних уређаја 

којима би хитне интервенције и техничари могли обављати рад на терену у директној комуникацији са 

централом, постоји потреба проширења бежичне мреже ЈПГС на радне јединице, па је за ту потребу 

неопходна набавка приступних тачака (access points)(6 ком) са лиценцама за прикључење на постојећи 

систем. 

Начин утврђивања процењене вредности 
Процена вредности је извршена на основу цена из претходног уговора и анализе цена  на тржишту. 

19 

ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ ЗА 

ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ ОПШТИХ 

ПОСЛОВА 

ОРН:  39700000 

  

200.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 
  

67.000,0

0 

67.000,0

0 

66.000,0

0 

Разлози и оправданост набавке 

У Дирекцији Предузећа и на 10 радних јединица је утврђена потреба замене, старих, дотрајалих и 

неисправних електричних уређаја због неекономичности поправке постојећих. 

Начин утврђивања процењене вредности 
Процена вредности је извршена на основу истраживања тржишта. 

20 

СИТАН ЕЛЕКТРИЧНИ ИНВЕНТАР                                

 ОРН: 31700000 

  

490.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 
      

490.000,

00 

Разлози и оправданост набавке 

Уочена је потреба замене и дотрајале опреме и обезбеђења нових светиљки као и стална потреба за замену 

неисправне расвете у пословним објектима ЈПГС у Данијеловој и на десет радних јединица.  

Начин утврђивања процењене вредности 
Процењена вредност је утврђена на основу претходног уговора. 

21 

САНИТАРНИ ПРОИЗВОДИ 

ОРН:  44410000  

  

100.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 
  

50.000,0

0 

50.000,0

0 
  

 Разлог и оправданост набавке 

У циљу обезбеђења нове опреме за замену дотрајале и неисправне санитарије у тоалетима у пословним 

објекатима ЈПГС како у дирекцији тако и по радним јединицама Предузећа.   

 Начин утврђивања процењене     

вредности  Процена вредности је извршена на основу анализе цена на тржишту.  

  

22 

Потрошни материјал за кацеларијско 

пословање 

  

200.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 
  

100.000,

00 

100.000,

00 
  

Разлог и оправданост набавке 
Потребна планирања за набавку материјала који се не набавља преко централизованих набавки, а који је 

неопходан како би ЈП "Градско стамбено"  несметано функционисало. 

Начин утврђивања процењене вредности 
Процена вредности је извршена на основу анализе цена на тржишту.  

23 

Материјал за одржавање хигијене 

  

100.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 
  

50.000,0

0 

50.000,0

0 
  

Разлог и оправданост набавке 

Потребна планирања за набавку материјала који се не набавља преко централизованих набавки, а који је 

неопходан како би ЈП "Градско стамбено"  несметано функционисало. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу потрошње из предходних година i на основу анализе цена на тржишту.  

24 

Преносни гас детектори 

  

200.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

200.000,

00 

      

Разлог и оправданост набавке 

За потребе Одељења хитних интервенција и оперативних послова неопходна набавка 2 преносна гас 

детектора за рад  водоинсталатера. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу провере цена на тржишту. 
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25 

Средства и опрема за Јединицу 

цивилне заштите Предузећа 

  

200.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

  
200.000,

00 

    

Разлог и оправданост набавке 
У складу са Законом о ванредним ситуацијама и Уредбом о обавезним средствима и опреми за личну, 

узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу провере цена на тржишту. 

26 

ОСВЕЖАВАЈУЋА БЕЗАЛКОХОЛНА 

ПИЋА  

  

500.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 
  

160.000,

00 

170.000,

00 

170.000,

00 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обезбеђења безалкохолних пића које запослени конзумирају током радног 

времена, а чија конзумација се одбија од плате на крају сваког обрачунског периода. 

Начин утврђивања процењене вредности 
Процењена вредност је утврђена на основу претходних уговора и тржишно релевантних информација. 

27 

ПОДНЕ ОБЛОГЕ  

ОРН:  39530000 

  

200.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

  
200.000,

00 

    

Разлог и оправданост набавке 
Набавка се спроводи ради замене дотрајалих подних облога у пословним објектима у дирекцији Предузећа и 

на 10 радних јединица. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу провере цена на тржишту. 

28 

ТРАКАСТЕ ЗАВЕСЕ, 

ВЕНЕЦИЈАНЕРИ, РОЛЕТНЕ, 

ЗАСТАВЕ 

ОРН:  39515000, 44115310 

  

200.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 

  

200.000,

00 

    

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обезбеђења замене,односно поправке венецијанера,ролетни,застава на пословним 

објектима предузећа, дирекције и 10 радних јединица. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу провере цена на тржишту. 

29 

ПОТРОШНИ МРЕЖНИ ИНВЕНТАР 

FC, FTP, UTP и Koax каблови и 

утичнице, и опрема за обележавање 

ОРН: 32421000 

390.000,00 475.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 

475.000,

00 

      

Разлози и оправданост набавке 
Потреба извођења ситнијих радова на мрежи и комуникационој опреми које могу самостално да изведу 

запослени у служби ИС-а Наручиоца. 

Начин утврђивања процењене вредности 
Процењена вредност је утврђена на основу претходних набавки и интернет истраживања кретања цена за 

таргетирану опрему. 

30 

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 

Mонитори 

ОРН: 30213000 

  

465.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 

  

465.000,

00 

    

Разлози и оправданост набавке Како постоји потреба извођења пројеката за грађевинско занатске радове постоји захтев Техничког сектора 

за замену постојећих 17" монитора за веће. 

Начин утврђивања процењене вредности 
Процена вредности је извршена на основу цена из претходног уговора и анализе цена  на тржишту. 

31 

Периферна опрема (слушалице и др.) 

ОРН: 30232000  

  

482.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

  
482.000,

00 

    

Разлог и оправданост набавке 

Потребна опрема за надоградњу или замену већ постојеће периферне  рачунарске опреме потребне за рад 

запослених код Наручиоца, опреме за Позивни центар и опреме за безбедну комуникацију у вожњи. 

Начин утврђивања процењене вредности 
Процењена вредност је утврђена на основу претходних набавки и интернет истраживања кретања цена за 

таргетирану опрему. 

32 

Израда ИД картица  

  

380.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

95.000,0

0 

95.000,0

0 

95.000,0

0 

95.000,0

0 

Разлог и оправданост набавке Потреба израде сигурносних идентификационих (ИД) картица за запослене, као и раднике на терену и 

замена постојећих неисправних које се користе за евиденцију радног времена и контролу приступа 

просторијама. 

Начин утврђивања процењене вредности 
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта. 
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33 

Пасивна мрежна опрема 490.000,00 

470.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 
    

470.000,

00 
  

Разлог и оправданост набавке 
Потреба редефинисања мрежних инсталација у приземљу централне зграде ЈПГС и просторија службе ИТ. 

Начин утврђивања процењене вредности 
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта. 

34 

Израда табли за обележавање рампи 

за особе са инвалидитетом 
490.000,00 390.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 
      

390.000,

00 

Разлог и оправданост набавке Како се пројекат "Београд без баријера" кроз који ЈПГС бесплатно уграђује рампе за особе са инвалидитетом 

на прилазима зградма које се налазе у нашем систему одржавања, наставља и у 2017. години, потребно је 

израдити нове табле, јаче структуре отпорне на временске услове и могућност намерног узорковања штете, 

за обележавање у складу са законским прописима. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу истраживања тржишта и набвке из прошле године. 

35 

Дневна штампа 

  

100.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

100.000,

00 

      

Разлог и оправданост набавке 
Потреба информисања послодавства предузећа о дневним активностима на подручју града Београда, 

праћење тржишта, економског раста и социјалних промена. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу провере цена на тржишту. 

36 

GPS уређаји за возила хитних 

интервенција 

  

450.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

  
450.000,

00 

    

Разлог и оправданост набавке 
Запослени у служби хитних интервенција врше интервенције на територији 10 градских општина. Како би 

били ефикаснији приликом изласка на терен, односно за краће време пронашли место на коме је потребно 

извршити интервенцију неопходно је да поседују GPS уређаје у возилима. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу провере цена на тржишту. 

  

УСЛУГЕ 
  

357.640.

000,00 

            

1 

 УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И  

ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И  

ОПРЕМЕ ЗА ХИТНЕ 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

ОРН: 50530000-9 

  

490.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 

  

490.000,

00 

    

 Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи ради обезбеђења редовног сервисирања и поправки у случају кварова уређаја и опреме 

за  вршење хитних интервенција на лифтовима, електро инсталацијама и инсталацијама водовода и 

канализације (камере, електро сајле, системи за   одгушење и елетро алати) у стамбеним зградама за које 

постоји евидентирана пријава квара. 

 Начин утврђивања процењене 

вредности 

 Процена вредности је извршена на основу анализе трошкова у претходне 3 године и провере цена на 

тржишту путем интернета. 

2 

Екстерни надзор за пројекат 

енергетске санације крова, фасаде и 

зграде дирекције 

  

150.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 

150.000,

00 

      

 Разлог и оправданост набавке 

Са секретаријатом за заштиту животне средине склопљен је уговор којим се субвенционише санација фасаде 

дирекције предузећа, Потребан је екстерни надзор за овај пројекат како би уложена средства била што 

ефикасније искоришћена. 

 Начин утврђивања процењене 

вредности 

На основу истраживања тржишта. 

3 

ТРОШКОВИ УПИСА У КАТАСТАР 

НЕПОКРЕТНОСТИ 

ОРН:  79100000 

  

200.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 

50.000,0

0 

50.000,0

0 

50.000,0

0 

50.000,0

0 
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Разлози и оправданост набавке 

Неопходно је плаћање свих административних такси везане за послове који се обављају у катастру 

непокретности. Евиденција коју води катастар непокретности је једина релевантна евиденција у којој су 

наведени тачни подаци о стварним правима на непокретностима и постоји законска претпоставка тачности 

свих података уписаних у исти, те је неопходно плаћање свих административних такси, које се обављају 

ради уписа у катастар непокретности. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу провере цена на тржишту. 

4 

ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ 

ОРН:  80562000 

  

50.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 

  

50.000,0

0 

    

Разлози и оправданост набавке 

Према Закону о безбедности и здрављу на раду, подзаконским прописима, Правилнику о безбедности и 

здрављу на раду и Акту о процени ризика на радном месту и у радној околини 

Начин утврђивања процењене вредности 

На основу провере цена на тржишту 

5 

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА - МЕРЕ 

ОРН:  71317100 
70.000,00 100.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 
    

50.000,0

0 

50.000,0

0 

Разлози и оправданост набавке 

Према Закону о заштити од пожара, подзаконским прописима и Правилима заштите од пожара у предузећу. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу провере цена на тржишту. 

6 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА 

РАДУ - МЕРЕ 

ОРН:  80550000 

  

100.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 
    

50.000,0

0 

50.000,0

0 

Разлози и оправданост набавке 

Према Закону о безбедности и здрављу на раду и подзаконским прописима. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу провере цена на тржишту. 

7 

УСЛУГЕ ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРАТУРЕ 

И ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 

ОРН: 92512000 

  

200.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 
  

200.000,

00 
    

Разлози и оправданост набавке 

Према Закону о културним добрима и Правилнику о канцеларијском и архивском пословању предузећа 

имамо закључен уговор са Историјским архивом града Београда о пружању стручне помоћи приликом 

архивирања и излучивања архивске грађе и регистраторског материјала. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу провере цена на тржишту. 

8 

ТРОШКОВИ ИСЕЉЕЊА 

БЕСПРАВНИХ КОРИСНИКА 

СТАНОВА ЈПГС 

ОРН: 98392000 

  

390.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 
  

130.000,

00 

130.000,

00 

130.000,

00 

Разлози и оправданост набавке 

По извршењу пресуде о исељењу врши се замена улазних врата, изношење намештаја бесправног корисника, 

и др. При заказаном исељењу бесправних корисника, износе се њихове ствари и мењају улазна врата, с 

обзиром да су постојећа врата оштећена приликом исељења (обијањем браве), а како би се спречило 

бесправно улажење у стан. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу провере цена на тржишту. 

9 

ТАКМИЧЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ - 

СПОРТСКЕ ИГРЕ 

ОРН: 55000000 

390.000,00 490.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 
  

490.000,

00 
    

Разлози и оправданост набавке 

Пословно удружење јавних предузећа за стамбене услуге и грађевинско земљиште организује спортска 

такмичења за сва јавна предузећа за стамбене услуге и грађевинско земљиште. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу трошкова учешћа на досадашњим такмичењима запослених. 

10 

ТРОШКОВИ  ПРЕВОЗА 

ЗАПОСЛЕНИХ НА ТАКМИЧЕЊЕ 

(СПОРТСКЕ ИГРЕ) 

ОРН: 60100000 

90.000,00 490.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 
  

300.000,

00 

190.000,

00 
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Разлози и оправданост набавке 

Обезбеђење превоза за такмичаре ради учешћа на радничким спортским играма предузећа из стамбено-

комуналне делатности. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу провере цена на тржишту. 

11 

ПРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА  

ОРН:  51123000 
200.000,00 200.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

50.000,0

0 

50.000,0

0 

50.000,0

0 

50.000,0

0 

Разлози и оправданост набавке 

Одржавање хигијене службених возила. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу провере цена на тржишту. 

12 

СЕРВИС ОПРЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ 

ПОЖАРА 

ОРН:  50610000 

236.740,00 490.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 
  

245.000,

00 
  

245.000,

00 

Разлози и оправданост набавке 

Према Закону о заштити од пожара, подзаконским прописима и Правилима заштите од пожара у предузећу. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу прикупљања информација од потенцијалних понуђача. 

13 

СЕРВИС ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА 

(радијатора, шпорета, фрижидера, 

бојлера..) 

ОРН:  50532000 

  

100.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 

25.000,0

0 

25.000,0

0 

25.000,0

0 

25.000,0

0 

Разлози и оправданост набавке 

Према Закону о заштити од пожара. Предузеће поседује више електро уређаја које се налазе како по радним 

јединицама тако и у Дирекцији Предузећа, долази до засићења и квара на уређајима те их је потребно 

повремено сервисирати. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу прикупљања информација од потенцијалних понуђача. 

14 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И 

ПОПРАВКЕ ЦЕНТРАЛНОГ 

ГРЕЈАЊА 

 ОРН: 50720000 

  

490.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 
    

245.000,

00 

245.000,

00 

 Разлог и оправданост набавке 

 Потреба редовног годишњег сервисирања инсталације грејања у пословним објектима  ЈПГС и поправке 

услед кварова. 

 Начин утврђивања процењене     

вредности 

Процена вредности је извршена на основу анализе трошкова у претходне 3 године. 

15 

Услуге поправке и одржавања 

постојећих клима уређаја (ком.131) и 

набавка и монтажа нових клима 

уређаја (ком.5)  

ОРН:50730000 

449.500,00 490.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 
  

490.000,

00 
    

Разлог и оправданост набавке 
ЈП Градско стамбено у дирекцији и на радним јединицама поседује више клима уређаја које је потребно 

редовно одржавати и сервисирати и услед кварова заменити неисправне. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу потрошње из предходних година и истраживања тржишта. 

16 

УСЛУГЕ ВЕШТАЧЕЊА 66.000,00 490.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 
  

164.000,

00 

164.000,

00 

162.000,

00 

 Разлог и оправданост набавке 
За потребе Службе за правне и опште послове у судским споровима и других служби у другим поступцима. 

 Начин утврђивања процењене     

вредности 

Процена вредности је утврђена на основу прикупљања информација од потенцијалних понуђача и тржишно 

релевантних информација. 

17 

Услуге прегледа и пуштања у рад 

гасног система грејања 

  

100.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 
    

100.000,

00 
  

Разлози и оправданост набавке 

У циљу обезбеђивања редовног прегледа и пуштања у рад гасног система грејања у котларници у РЈ Земун. 

Начин утврђивања процењене вредности 
Процена вредности је извршена на основу провере цена на тржишту путем интернета. 

18 

Ванредни сервиси телефонске опреме 

- Фиксни телефониОРН: 50334100 

  

345.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 
    

345.000,

00 
  

Разлог и оправданост набавке 

Потреба за ванредним сервисима телефонске опреме - фиксни телефони за које је немогуће обезбедити 

гаранцију. 



 
76 

Начин утврђивања процењене вредности 

Процењена вредност је утврђена на основу тржишно релевантних информација. 

19 

Ванредни сервис мобилних телефона 350.000,00 320.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

80.000,0

0 

80.000,0

0 

80.000,0

0 

80.000,0

0 

Разлог и оправданост набавке 

Потреба сервисирања службених мобилних телефона запослених. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу претходних набавки и тржишно релеватних информација. 

20 

Ванредни сервиси ИТ опреме 

ОРН:     50312620 
350.000,00 440.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 
      

440.000,

00 

Разлог и оправданост набавке 

ЈПГС располаже великом количином опреме која се користи у свакодневном пословању. Сервисирање се 

односи на опрему која је ван гарантног рока, све у циљу несметаног функционисања предузећа. 

Начин утврђивања процењене вредности 
Процењена вредност је утврђена на основу претходне набавке и тржишно релевантних информација. 

21 

Одржавање интернет сајта ЈПГС 

ОРН:   72212224 
490.000,00 490.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 

122.500,

00 

122.500,

00 

122.500,

00 

122.500,

00 

Разлог и оправданост набавке 

Како ЈП "Градско стамбено" има потребу ажурирања сајта са свим пословним активностима предузећа, тако 

исто одржавање обухвата све друге модуле сајта који се користе у свакодневном пословању предузећа 

(портал Јавних набавки, CMS подножје сајта...).  

Начин утврђивања процењене вредности 
Процењена вредност је утврђена на основу вредности из претходне године. 

22 

Одржавање кабловске мреже 

ОРН: 50334110 

  

370.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 
  

370.000,

00 
    

Разлог и оправданост набавке 

Потреба стручног одржавања и надоградње постојећег инфраструктурног-комуникационог система 

Наручиоца. 

Начин утврђивања процењене вредности 
Процењена вредност је утврђена на основу претходне набавке и кретања цена на тржишту за радове на 

мрежи као и цена опреме која се употребљава (каблови и сл). 

23 

"MICROSOFT" Лиценце -  

"Windows" и "Office" лиценце и сл. 

ОРН: 48624000 

490.000,00 490.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 
  

490.000,

00 
    

Разлог и оправданост набавке 

Потребе лиценцирања додатних сервера за потребе нових пројеката ЈПГС, лиценцe за Windows Server 2012 

R2. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу испитивања тржишта 

24 

Одржавање клапни за одимљавање 

ОРН: 50000000 

49.750,00 55.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

13.500,0

0 

13.500,0

0 

14.000,0

0 

14.000,0

0 

Разлог и оправданост набавке 

Према Закону о заштити од пожара, подзаконским прописима и Правилима заштите од пожара у Предузећу. 

Начин утврђивања процењене вредности 

На основу прикупљања информација од потенцијалних понуђача. 

25 

Одржавање вентилације и 

климатизације у сали за састанке ИТ  

389.450,00 385.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

96.250,0

0 

96.250,0

0 

96.250,0

0 

96.250,0

0 

Разлог и оправданост набавке 

Потреба текућег одржавања инсталација и према Закону о заштити од пожара и подзаконским прописима. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу потрошње из претходних година. 

26 Одржавање мобилних апликација 320.000,00 355.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

88.750,0

0 

88.750,0

0 

88.750,0

0 

88.750,0

0 
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Разлог и оправданост набавке 

Потреба израде мобилних апликација у циљу боље комуникације са корисницима услуга, апликације 

предвиђене за теренски посао, контролу извршених радова. Директно су везане за пословне апликације у 

циљу бржег и ефикаснијег обављања основне делатности Предузећа. 

Начин утврђивања процењене вредности 

На основу испитивања тржишта. 

27 

Едукација запослених за задовољство 

корисника 

  

400.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

400.000,

00 
      

Разлог и оправданост набавке 

Надзорна провера ИСО 10002 сертификата имплементираног у 2015. години којим је ЈП "Градско стамбено" 

постало једино јавно предузеће скоје поред 5 ИСО сертификата поседује и шести за задовољство корисника . 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу провере цена на тржишту. 

28 

Услуга екстерне базе података 

правних лица 

471.000,00 480.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 

480.000,

00 
      

Разлог и оправданост набавке 

ЈПГС додатно задужује правна лица за услуге одржавања, па је потребна ажурна база правних лица којима 

треба да се фактурише додатно задужење. Да би адекватно пратили задужења потребно је ажурирање база 

два пута месечно као екстерни сервис. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу провере цена на тржишту. 

29 

Израда видео спота 490.000,00 490.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 
    

490.000,

00 
  

Разлог и оправданост набавке 

Израда видео материјала у сврху презентовања активности предузећа  у електронским медијима као и у 

средствима јавног оглашавања ради боље сарадње и комуникације са корисницима услуга предузећа. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу истраживања тржишта и набвке из прошле године. 

30 

Интернет оглашавање  350.000,00 490.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

490.000,

00 
      

Разлог и оправданост набавке 

 Презентовања активности предузећа у електронским медијима као и у средствима јавног оглашавања ради 

боље сарадње и комуникације са корисницима услуга предућа. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу истраживања тржишта. 

31 

Едукација медија 

  

380.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

380.000,

00 
      

Разлог и оправданост набавке 

Кроз интеракцију менаџмента предузећа и  представника медија, новинара и уредника, едукацијом и 

адекватним материјалом о делатностима предузећа, новим активностима, пројектима, новим услугама према 

нашим корисницима, оставарује се подизање нивоа квалитета преношења информација ка грађанима. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу испитивања тржишта 

32 

Дечји ликовни конкурс 319.900,00 350.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 
      

350.000,

00 

Разлог и оправданост набавке 

Акција "Дечји ликовни конкурс" органзује се дужи низ година за децу школског узраста како би се  на 

креативан начин кроз цртање или  фотографисање  београдских зграда, улаза, кровова, и уопште животног 

окружења како их они виде својим очима допринело развијању свести и друштвене одговорности према 

правилном понашању у згради, лифту, као и према комшијама. Ауторима најкреативнијих радова додељују 

се адекватне награде. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу потошње из прошлих година. 

33 
Организација учешћа на 

манифестацији "Дечји сајам" 

330.000,00 

450.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

    
450.000,

00 
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Разлог и оправданост набавке 

Како ЈП "Градско стамбено" као један од својих приоритета издваја безбедност суграђана,а посебно 

најмлађих, својим активностима и представма прилагођеним њиховом узрасту приближавамо правилна 

понашања у њиховим стамбеним зградама , лифтовима и улазима. Учешћем на Дечјем сајму деци и 

родитељма, као и осталим посетиоцима презентујемо рад предузећа, активности и пројекте, а кроз 

интересатне и деци разумљиве, едукативне представе указујемо на друштвену одговорност према нашем 

животном окружењу. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу потошње из прошлих година. 

34 

Кризни пр 440.000,00 490.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

490.000,

00 
      

Разлог и оправданост набавке 

Потреба планирања кризних и вандредних ситуација,  правовремено и тачно извештавање јавности о 

предметни догађајима. 

Начин утврђивања процењене вредности 

На основу потошње из прошлих година. 

35 

Медија клипнг  288.000,00 490.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

490.000,

00 
      

Разлог и оправданост набавке 

Услуге праћења и анализе медија који извештавају о активностима и раду Предузећа кроз дневни преглед 

медијских извештаја. На овај начин, такође благовремено добијамо информације о тренутним догађајима и 

ситуацијама везаним за стамбене зграде на територији града Београда. 

Начин утврђивања процењене вредности 

На основу потошње из прошлих година је увећано услед повећаног интересовања медија за рад предузећа и 

повећаног броја објава о активностима и пројектима. Свакодневно праћење медија захтева и повећан број 

радних сати на обављању активности. 

36 

Дизајн и припрема за штампу 483.000,00 490.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

  
490.000,

00 

    

Разлог и оправданост набавке 

Због различитости у штампању потребно је израдити припрему за све врсте штампе. Услед повећаних 

активности на промоцији акција  предузећа потребна је израда штампног промо материјала у циљу 

информисања грађана а за који је неопходно урадити дизајн и припрему како би акције биле адекватно 

пропраћене а корисници информисани. 

Начин утврђивања процењене вредности 

На основу потошње из прошлих година. 

37 

Промоција нових услуга предузећа  490.000,00 490.000,00 
  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 

  
490.000,

00 

    

Разлог и оправданост набавке 

Промоција нових услуга ЈП "Градско стамбено" које се односе на нове пакете чишћења,пројекат "Напредна 

зграда" и све саставне пратеће могућности које се нуде станарима као што су уградња видео надзора, лед 

расвете,рампи за особе са инвалидетом, уградња клима уређаја, како би грађани на адекватан начин били 

упознати са свим акцијама и пројектима и у циљу побољшања квалитета свог животног окружења 

определили за учествовање у истим. 

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу потошње из прошлих година. 

38 

Израда идејних пројеката- 

реконструкција радних јединица  
485.000,00 490.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

  
490.000,

00 

    

Разлог и оправданост набавке 

Израда пројекта у циљу унификације ии стандардизације корпоративног идентитета радних јединица 

Предузећа. Основни циљ јесте побољшање услова за рад на предметним радним јединицама , лакше и 

фукционалније пословање Предузећа као и олакшање приступа грађанима у циљу решавања њихових 

комуналних проблема.  

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу испитивања тржишта. 

39 

Ревизија редовних Годишњих 

финансијских извештаја за 2016 

годину 

200.000,00 490.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

  
490.000,

00 

    

Разлог и оправданост набавке 

Законска обавеза према Закону о рачуноводству и Закону о ревизији (члан 23. став 3.) 

Начин утврђивања процењене вредности 
На нивоу вредности ових услуга из 2016 године (из плана набавки). 

40 

Организација акције "Најлепши 

улаз" 

  

500.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

  
500.000,

00 

    

Разлог и оправданост набавке 

За акцију  "Најлепши улаз Београда" могу се пријавити све зграде које се налазе у систему одржавања ЈП 

"Градско стамбено". Акција се организује дужи низ година у циљу подизања свести грађана и станара како 

да уреде и очувају свој животни простор. ЈП "Градско стамбено" као награду за уложени труд станарима 

победничког улаза, али и осталих пријављених улаза, изводе неке од радова из описа делатности Предузећа. 

Овом акцијом Градско стамбено жели да допринесе уређењу заједничких просторија стамбених зграда, али 

и побољшању међукомшијских односа.   

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу потрошње из предходних година. 

41 Услуге кредита 

  
300.000.000,

00 

  
члан 7. став 1. 

тачка 13. 

300.000.

000,00 
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Разлог и оправданост набавке 

У циљу смањења оптерећења кућних буџета грађанима смо омогућили дужи рок трајања отплате за 

извођење радова на реконструкцији и санацији фасада, кровова и лифтова на до 60 месечних рата односно 5 

година. Како би у што већем броју стамбених зграда спровели предметне реконструкцијем неопходна нам је 

услуга банкарског кредита, ради испуњења својих обавеза у законски прописаном року.  

Начин утврђивања процењене вредности 
На основу реалних потреба и захтева станара. 

42 

Услуге уступања људских ресурса 

  
22.000.000,0

0 

  
члан 7. став 1. 

тачка 12. 

5.500.00

0,00 

5.500.00

0,00 

5.500.00

0,00 

5.500.00

0,00 

Разлог и оправданост набавке 
С обзиром на величину стамбеног фонда, неопходно је ангажовати додатне људске ресурсе како би се 

несметано обављала основна делатност предузећа. 

Начин утврђивања процењене вредности 

На основу тржишно релевантних информација. 

43 

Продукција и емитовање радио и 

телевизијског програма у циљу 

информисања јавности 

12.500.000

,00 

20.000.000,0

0 

  

члан 7. став 1. 

тачка 10. 
  

20.000.0

00,00 
    

Разлози и оправданост набавке 

ЈП „Градско стамбено“ је основано 1966. године са циљем обављања основне делатности одржавања 

заједничких делова и просторија стамебних зграда које су у нашем систему одржавања као и инсталација и 

уређаја који се у њима налазе те стога има обавезу о информисању јавности  делатностима које обавља и 

реализацији истих. 

Начин утврђивања процењене вредности 
 Процена вредности је утврђена на основу прикупљања информација од потенцијалних понуђача и тржишно 

релевантних информација, као и наоснову предходно закључених уговора. 

44 

СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ 

СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 

ОРН: 50110000 

Поступак 

у току. 
490.000,00 

  
члан 39. став 2. 

ЗЈН 

122.500,

00 

122.500,

00 

122.500,

00 

122.500,

00 

Разлози и оправданост набавке 

Набавка се спроводи ради обављања редовних сервиса и поправке 46 службених возила, у циљу одржавања 

службених возила у стању исправности ради безбедног учествовања у саобраћају 

Начин утврђивања процењене вредности 
Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора и прикупљања информација од 

потенцијалних понуђача. 

45 

ИЗРАДА МАТЕРИЈАЛА ЗА 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗГРАДА 

  

400.000,00 

  

члан 39. став 2. 

ЗЈН 

100.000,

00 

100.000,

00 

100.000,

00 

100.000,

00 

 Разлог и оправданост набавке 

Обележавање зграда које у систему одржавања ЈП "Градско стамбено" обележивачима који визуелним 

идентитетом одговарају уговореним обавезама утврђеним између Скупштине станара стамбене зграде и 

предузећа (одржавање заједничких просторија, уређаја и инсталација, као и одржавање хигијене заједничких 

просторија). ЈП "Градско стамебно" одржава заједничке просторије, уређаје и инсталације 14.000 зграда на 

територији града, са око 260.000 станова и преко 1.000.000 корисника. На овај начин сви станари стамбених 

зграда били би информисани о услугама које у њиховој згради пружа ЈПГС.  

 Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процена вредности је утврђена на основу анализе тржишно релевантних информација. 

  

РАДОВИ 

  

16.100.0

00,00 

            

1 

 РАДОВИ ПО ХИТНИМ 

НТЕРВЕНЦИЈАМА  НЕОПХОДНИ 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 

ЉУДИ 

ОРН: 45000000-7 

  

15.000.000,0

0 

  

  члан 7. став 1.  

тачка 3. ЗЈН 

3.000.00

0,00 

5.000.00

0,00 

4.000.00

0,00 

3.000.00

0,00 

 Разлог и оправданост набавке 

Наручилац има императивну обавезу одржавања стамбених зграда на основу одредби Закона о одржавању 

стамбених зграда (''Сл. гласник РС'', бр.44/95, 46/98 и 88/2011), Уредбе о одржавању стамбених зграда и 

станова  (''Сл. гласник РС'', бр.43/93) и других прописa којима се уређује заштита од елементарних непогода 

ради обезбеђивања основних животних услова у случајевима елементарних непогода чије последице 

угрожавају животе или здравље људи или животну средину. 

 Начин утврђивања процењене 

вредности 

Процена вредности је утврђена на основу анализе трошкова у претходне 3 године и тржишно релевантних 

информација. 

2 

Адаптација архиве и архивских 

ормана 

  

100.000,00 

  

  

    
100.000,

00 

  

Разлог и оправданост набавке 

 Потреба сервисирања дотрајалих архивских металних ормана у пословном објекту ЈПГС и адаптација и 

поправке истих услед кварова. 

 Начин утврђивања процењене     

вредности 

 Процена вредности је извршена на основу анализе цена на тржишту, узимајући у обзир старост уграђених 

клизних архивских ормана. 

3 

УСЛОВИ ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ 

ТЕХНИЧКИХ МЕРА КОЈЕ 

ПРОПИСУЈЕ ЗАВОД  ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА 

БЕОГРАДА 

  

1.000.000,00 

  

  члан 7. став 1.  

тачка 1. ЗЈН 

300.000,

00 

300.000,

00 

200.000,

00 

200.000,

00 

Разлог и оправданост набавке 

При извођењу радова на реконструкцији, ревитализацији и санацији стамбених зграда које се налазе под 

заштитиом Завода за заштиту споменика културе Града Београда, Наручилац је дужан да од истог прибави 

мере и услове за предузимање техничких мера заштите просторних културно- историјских целина града 

Београда и у даљем току активности поступи у складу са њима. 

 Начин утврђивања процењене     

вредности 

Процена вредности је утврђена на основу тржишно релевантних информација. 
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