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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ 

 

Информатор о раду Јавног комуналног предузећа ,,Ветерина Београд“ први пут је објављен 

датума 16.11.2022. године. Информатор о раду је објављен у електронском облику на интернет 

страници ЈКП ,,Ветерина Београд“, на следећој адреси: https://www.veterinabeograd.rs/poslovanje . 

По захтеву заинтересованих лица, Информатор о раду се може прегледати, снимити на медиј 

заинтересованих лица без накнаде, у просторијама дирекције ЈКП ,,Ветерина Београд“, на адреси 

Булевар деспота Стефана 119. 

 

 

 

 

Назив: Јавно комунално предузеће ,,Ветерина Београд“ 

Адреса: Булевар деспота Стефана 119 

Радно време: 00-24 

Матични број: 21161578 

ПИБ: 109323311  

Телефон: 011/276-4366 

Адреса електонске поште: jkp@veterinabeograd.rs  

Интернет презентација: https://www.veterinabeograd.rs/ , https://udomimenekupuj.rs/udomljavanje-

pasa  

Назив делатности: Ветеринарска делатност  

 

 

Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи Информатор о раду је Јана 

Стојановић, дипломирани комуниколог, на радном месту Сарадник за односе са јавношћу и 

информисање, Сектор набавке, планирања и оперативних послова у ЈКП ,,Ветерина Београд“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.veterinabeograd.rs/poslovanje
mailto:jkp@veterinabeograd.rs
https://www.veterinabeograd.rs/
https://udomimenekupuj.rs/udomljavanje-pasa
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
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3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 

 

У даљем тексту налазе се послови који се обављају у појединим организационим јединицама 

наведени према одредбама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.  

 

Подаци о руководиоцу органа: 

 

Име и презиме: Будимир Грубић 

Контакт телефон: 063/480-180 

Адреса електронске поште: budimir.grubic@veterinabeograd.rs  

Назив функције: Директор 

Опис функције: 

 представља и заступа предузеће; 

 организује и руководи процесом рада; 

 води пословање предузећа; 

 одговара за законитост рада предузећа, за реализацију одлука и других аката Скупштине 

града, Градоначелника и Градског већа града Београда; 

 предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за 

њихово спровођење; 

 предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово 

спровођење; 

 предлаже финансијске извештаје; 

 предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета града Београда 

(субвенције, гаранције или др. средства);  

 извршава одлуке надзорног одбора; 

 бира извршне директоре; 

 бира представнике предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник 

предузеће; 

 закључује уговоре о раду са извршним директорима у складу са законом којим се уређују 

радни односи; 

 доноси акт о систематизацији; 

 доноси опште акте за чије доношење је овлашћен статутом; 
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 предлаже надзорном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга; 

 предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним 

директорима;  

 одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са 

законом, колективним уговором и статутом предузећа; 

 планира, организује и руководи пословима из области припрема за одбрану , припрема за 

ванредне ситуације, заштита од пожара и заштите тајности података, формира и руководи 

Кризним тимом предузећа у кризним ситуацијама, организује и извршава све додељене 

задатке од стране Градског Штаба за ванредне ситуације, града Београда и Републике 

Србије; 

 врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом;   

 

Подаци о заменику руководиоца органа: 

 

Име и презиме: Бранко Јелчић 

Контакт телефон: 062/80-46-442 

Адреса електронске поште: branko.jelcic@veterinabeograd.rs  

Назив функције: Извршни директор 

Опис функције: 

 у случају одсутности или спречености директора замењује га у обављању оних послова за 

чије извршавање је писменим путем овлашћен од стране директора 

 учествује у организацији и усклађивању процеса рада и пословања предузећа и предлаже 

мере за унапређење организације и свих радних процеса у оквиру предузећа 

 предлаже директору најоптималнија решења у доношењу одлука везаних за избор 

сауговарача у реализацији капиталних послова имајући у виду параметре квалитет-цена-

рокови-функционалност 

 учествује у предлагању пословне политике предузећа 

 редовно прати све измене законских и подзаконских аката, сва друга обавештења од 

значаја за делатност предузећа 

 преузима мере за спровођење пословне политике предузећа као и мере за извршавање 

програма, планова и радних задатака предузећа 
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 обавља послове преговарања, уговарања и прати реализацију уговорених послова 

 заступа предузеће у судским поступцима и односима са другим привредним субјектима по 

овлашћењу директора 

 предлаже мере за финансијско пословање предузећа и обавља све функције у домену 

финансијског пословања 

 прати пословање и организује контролу огранизационих делова предузећа и врши 

контролу квалитета рада организационих делова 

 даје одређене сугестије у циљу побољшања квалитета рада 

 усавршава се у оквиру струке 

 подноси информације и извештаје директору 

 извршава друге послове по налогу директора и надзорног одбора 

 одобрава плаћање према комитентама. 

 стара се о угледу предузећа 

 

Подаци о заменику руководиоца органа: 

 

Име и презиме: Јасмина Максимовић 

Контакт телефон: 062/80-41-093 

Адреса електронске поште: jasmina.maksimovic@veterinabeograd.rs  

Назив функције: Извршни директор 

Опис функције: 

 у случају одсутности или спречености директора замењује га у обављању оних послова за 

чије извршавање је писменим путем овлашћен од стране директора 

 учествује у организацији и усклађивању процеса рада и пословања предузећа и предлаже 

мере за унапређење организације и свих радних процеса у оквиру предузећа 

 предлаже директору најоптималнија решења у доношењу одлука везаних за избор 

сауговарача у реализацији капиталних послова имајући у виду параметре квалитет-цена-

рокови-функционалност 

 учествује у предлагању пословне политике предузећа 

 редовно прати све измене законских и подзаконских аката, сва друга обавештења од 

значаја за делатност предузећа 
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 преузима мере за спровођење пословне политике предузећа као и мере за извршавање 

програма, планова и радних задатака предузећа 

 обавља послове преговарања, уговарања и прати реализацију уговорених послова 

 заступа предузеће у судским поступцима и односима са другим привредним субјектима по 

овлашћењу директора 

 предлаже мере за финансијско пословање предузећа и обавља све функције у домену 

финансијског пословања 

 прати пословање и организује контролу огранизационих делова предузећа и врши 

контролу квалитета рада организационих делова 

 даје одређене сугестије у циљу побољшања квалитета рада 

 усавршава се у оквиру струке 

 подноси информације и извештаје директору 

 извршава друге послове по налогу директора и надзорног одбора 

 одобрава плаћање према комитентама. 

 стара се о угледу предузећа 

 

Подаци о руководиоцу унутрашње организационе јединице: 

 

Име и презиме: Тања Јовичић Николић 

Контакт телефон: 063/536-945 

Адреса електронске поште: tanja.jovicic@veterinabeograd.rs  

Назив функције: Директор сектора правних и економских послова 

Опис функције: 

 одговоран је за организацију и ефикасно функционисање Сектора правних и економских 

послова 

 стара се о законитости рада и доследној примени Закона и других прописа  

 предлаже мере за побољшање делатности Предузећа и праћење ефеката истих 

 организује рад Сектора, координира, руководи и одговара за благовремено обављање свих 

послова из делокруга Сектора  

 стара се и одговара за обезбеђење потребних средстава за рад у оквиру свог Сектора и 

настоји да се средства економски целисходно усмеравају  
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 израђује планове, програме и анализе за потребе сектора правних и економских послова, 

директора предузећа и осталих корисника 

 учествује у припреми програма и пројекта  

 предлаже и спроводи усвојену политику Предузећа  

 преговара и учествује у закључивању уговора  

 редовно прати све измене законских и подзаконских аката, сва друга обавештења од 

значаја за делатност предузећа и о томе редовно обавештава директора  

 предлаже и спроводи усвојену политику Предузећа  

 у свом домену, учествује у изради општих и појединачник аката Предузећа 

 издаје налоге за рад и контролише извршење свих задатака у оквиру Сектора 

 одобравање финансијских извештаја   

 по овлашћењу директора заступа и представља Предузеће 

 усавршава се у оквиру струке 

 стара се о угледу предузећа 

 

Подаци о руководиоцу унутрашње организационе јединице: 

 

Име и презиме: Драгица Миљуш 

Контакт телефон: 063/545-764 

Адреса електронске поште: dragica.miljus@veterinabeograd.rs  

Назив функције: Директор сектора ветеринарске неге 

Опис функције: 

 одговоран је за организацију и ефикасно функционисање Сектора ветеринарске неге 

 стара се о законитости рада и доследној примени Закона и других прописа у области 

ветерине 

 предлаже мере за побољшање ветеринарске делатности Предузећа и праћење ефеката 

истих 

 организује рад Сектора ветеринарске неге, координира, руководи и одговара за 

благовремено обављање свих послова из делокруга Сектора  

 стара се и одговара за обезбеђење потребних средстава за рад у оквиру свог Сектора и 

настоји да се средства економски целисходно усмеравају  
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 прати прописе из области ветерине и исте примењује 

 израђује планове, програме и анализе за потребе свог сектора, директора и осталих 

корисника 

 предлаже и спроводи усвојену политику Предузећа у пословима у домену ветеринарске 

делатности  

 у свом домену, учествује у изради општих и појединачник аката Предузећа 

 по овлашћењу директора заступа и представља Предузеће 

 усавршава се у оквиру струке 

 стара се о угледу предузећа 

 

Подаци о руководиоцу унутрашње организационе јединице: 

 

Име и презиме: Зоран Живковић 

Контакт телефон: 062/80-46-185 

Адреса електронске поште: zoran.zivkovic@veterinabeograd.rs  

Назив функције: Директор сектора зоохигијене 

Опис функције: 

 одговоран је за организацију и ефикасно функционисање сектора зоохигијене 

 стара се о законитости рада и доследној примени Закона и других прописа у области 

ветерине 

 предлаже мере за побољшање ветеринарске делатности Предузећа и праћење ефеката 

истих 

 организује рад сектора, координира, руководи и одговара за благовремено обављање свих 

послова из делокруга Сектора  

 стара се и одговара за обезбеђење потребних средстава за рад у оквиру свог Сектора и 

настоји да се средства економски целисходно усмеравају  

 израђује планове, програме и анализе за потребе сектора зоохигијене, директора предузећа 

и осталих корисника 

 учествује у припреми програма и пројекта из домена превентивне заштите од заразних 

болести 
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 предлаже и спроводи усвојену политику Предузећа у пословима у домену ветеринарске 

делатности  

 преговара и учествује у закључивању уговора чији је предмет пружање услуга комуналне 

зоохигијене  

 обавља послове одбране и ванредних ситуација, врши увид у документа одбране која имају 

одређени степен тајности, потписује сва акта у вези послова одбране и ванредних 

ситуација, предлаже превентивне и друге мере и поступке из своје надлежности 

 прати прописе из области ветерине и исте примењује 

 предлаже и спроводи усвојену политику Предузећа у пословима у домену ветеринарске 

делатности и комуналне делатности зоохигијене 

 у свом домену, учествује у изради општих и појединачник аката Предузећа 

 

 издаје налоге за рад и контролише извршење свих задатака у оквиру сектора  

 по овлашћењу директора заступа и представља Предузеће 

 усавршава се у оквиру струке  

 стара се о угледу предузећа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Информатор о раду 

 

12 
април 2023. године 

 

4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА  

 

Рад ЈКП ,,Ветерина Београд" доступан је јавности у складу са одредбама Закона о слободном 

приступу информација од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 

36/2010 и 105/2021) и Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа 

(,,Сл. гласник РС” бр. 68/2010 и 10/2022).  

 

Све информације којима ЈКП ,,Ветерина Београд" располаже, а које су настале у раду или у вези 

са радом предузећа биће саопштене тражиоцу информација у складу са Законом о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја, осим у ситуацијама када су се у складу са Законом о 

заштити података о личности (,,Сл. гласник РС”, бр. 87/2018) и Законом о слободном приступу 

информација од јавног значаја, стекли услови за искључење или ограничавање права на 

информације од јавног значаја. 

 

О јавности рада ЈКП ,,Ветерина Београд“ стара се директор предузећа. 
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5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

У тексту се налазе информације од јавног значаја, које су тражене од предузећа више пута, било 

да је тражење обављено захтевом за приступ информацијама или на други начин. 

 

Најчешће тражене информације од предузећа су следеће: 

1. У вези са радом прихватилишта – број паса и мачака који се тренутно, или у одређеном 

временском оквиру, налази у прихватилиштима ЈКП ,,Ветерина Београд”, број угинућа у 

објектима прихватилишта и број еутаназираних животиња у објектима прихватилишта. 

 

2. У вези са напуштеним псима на територији града Београда – број напуштених паса који се 

у одређеном временском оквиру налазе на улицама града Београда. 

 

3. У вези са озледама које су нанете лицима од стране паса, а које су пријављене Служби 

комуналне зоохигијене –  да ли је пас који је нанео озледу власнички или напуштен, захтеви за 

доставу заведене пријаве уједа од стране напуштеног пса, број пријављених уједа у одређеном 

временском оквиру. 

 

4. У вези са удомљавањем напуштених паса и мачака – колико је паса и мачака удомљено у 

одређеном временском оквиру.  

 

5. У вези са стерилизацијом, вакцинацијом и обележавањем – број паса и мачака који су 

стерилисани, вакцинисани против беснила и других заразних болести и обележени микрочипом у 

одређеном временском оквиру. 
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6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 

 Релевантне одредбе прописа из којих произилазе надлежности органа јавне власти: 

 

 Закон о комуналним делатностима (,,Сл. гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) - 

члан 3, став 14: 

Делатност зоохигијене обухвата послове: хватања, превоза, збрињавања, смештаја напуштених и 

изгубљених животиња у прихватилиште; контроле и смањења популације изгубљених и 

напуштених паса и мачака; нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних 

површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет 

животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског 

порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; 

спровођења мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама.  

 

 Статут ЈКП ,,Ветерина Београд” - члан 1: 

 У циљу усклађивања Статута Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“, Београд 

Булевар деспота Стефана 119 број: 20 од 13.06.2016. године, (,,Службени лист града  Београда“, 

број:64/2016 и 90/2016) са Одлуком о измени одлуке о промени облика организовања 

Ветеринарске установе „Ветерина Београда“ из Установе у Јавно комунално предузеће „Ветерина 

Београд“ (,,Службени лист града Београда”, број: 32/2019), доноси се пречишћен текст Статута 

Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“. 

 Овим Статутом се уређују питања од значаја за организацију и пословање предузећа. 

Поред општих одредби ближе се одређује и: пословно име и седиште, обележја предузећа, 

заступање и представљање предузећа, делатност предузећа, права, обавезе и одговорности 

оснивача према предузећу и предузећа према оснивачу, подаци о основном капиталу, 

распоређивање добити, покриће губитка и сношење ризика, планирање рада и развоја,  органи 

предузећа и њихов делокруг, права, обавезе и одговорности запослених, дужност чувања 

пословне тајне, заштита и унапређење животне средине, јавност рада предузећа, општи акти 

предузећа, прелазне и завршне одредбе. 
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        Одредбе овог Статута обавезне су за све запослене и органе управљања ЈКП „Ветерина 

Београд.“ 

          Поједина питања, која су начелно утврђена овим Статутом, ближе се уређују одговарајућим 

општим актима (правилници и др.) и појединачним актима (одлуке, наредбе, упутства и др.) ЈКП 

„Ветерина Београд“. 

 

Опис овлашћења која проистичу из наведеног прописа: 

 Одлука о промени облика организовања Ветеринарске установе Ветерина Београд из 

установе у Јавно комунално предузеће (,,Сл. лист града Београда”, бр. 71/2015, 57/2016, 

73/2016 и 32/2019).   

 

Опис обавеза које проистичу из наведеног прописа 

 Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда (,,Сл. лист града 

Београда”, бр. 114/2016). 
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7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 

ЈКП ,,Ветерина Београд“ континуирано врши обавезе на основу Одлуке о промени облика 

организовања Ветеринарске установе Ветерина Београд из установе у Јавно комунално предузеће 

(,,Сл. лист града Београда’’, бр. 71/2015, 57/2016, 73/2016 и 32/2019), а у складу са Одлуком о 

обављању делатности зоохигијене на територији града Београда („Службени лист града 

Београда“, број 114/16 и 60/19). 

 

Планови о извршењу обавеза за текућу годину одређени су према Програму делатности 

зоохигијене за 2022. годину, као и у оквиру Измена и допуна програма делатности зоохигијене за 

2022. годину. Програм делатности зоохигијене за 2022. годину за подручје седамнаест градских 

општина, са планираном врстом, обимом и динамиком извшења услуга, као и табеларним 

прегледом за вршење наведених услуга. Програм садржи врсту, обим и динамику наведених 

услуга, са табеларним прегледом, за вршење на целој територији града Београда. Програми и 

измене програма доступни су на следећем линку: https://www.veterinabeograd.rs/poslovanje .  

 

Конкретни примери извршења обавеза:  

Пример 1: Служба комуналне зоохигијене добила је пријаву о присуству змије на територији 

општине Палилула, а по изласку на терен, користећи адекватну опрему за хватање змија, збринула 

је змију и вратила је на њено природно станиште.  

Пример 2: Сличан пример догодио се када је пријављен случај присуства срне у ширем центру 

града, а по изаску на терен Служба комуналне зоохигијене је превезла срну, а затим је пуштена 

на своје природно станиште.  

Пример 3: Амбуланта хитне помоћи добила је позив поводом напуштеног пса, који је услед 

саобраћајне незгоде лакше повређен. Служба комуналне зоохигијене превезла је пса у амбуланту 

хитне помоћи, где је повреда санирана.  

Пример 4: Служба комуналне зоохигијене добила је пријаву грађана о локацији за коју се сматра 

да се на њој налази већи број напуштених паса. По изласку на локацију, Служба је затекла 

неколико паса, од којих само један није прошао Програм контроле и смањења популације 

напуштених паса и мачака, те је том приликом одведен на стерилизацију, а након периода 

опоравка враћен на станиште са којег је покупљен. 

https://www.veterinabeograd.rs/poslovanje
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Статистички подаци о извршеним обавезама у 2022. и 2023. години 

 

Назив обавезе 2022. година 2023. година 

(1. квартал) 

Прикупљање напуштених и 

изгубљених паса и мачака 

6493 1405 

Превоз прикупљених паса и мачака 7417 1820 

Хватање и збрињавање животиња свих 

врста 

 

741 

 

28 

Нешкодљиво уклањање лешева 

напуштених и изгубљених паса и 

мачака са јавних површина 

 

3121 

 

820 

Транспорт лешева напуштених и 

изгубљених паса и мачака до објеката за 

сакупљање 

 

2926 

 

749 

Нешкодљиво уклањање лешева 

животиња свих врста са јавних 

површина 

 

1301 

 

245 

Транспорт лешева животиња свих врста 

до објеката за сакупљање 

 

666 

 

121 

Нешкодљиво уклањање делова тела 

лешева животиња са јавних површина 

5458.5 

 

1180 

 

Транспорт делова тела лешева 

животиња  до објекта за сакупљање  

 

50 

 

6 

Излазак екипе на терен  15175 3871 

Контрола  популације паса и мачака са 

едукацијом власника 

 

10438 

 

 

2514 
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Преглед са тријажом напуштених и 

изгубљених паса и мачака од стране 

доктора ветеринарске медицине  

 

9913 

 

2346 

Обележавање,означавање и 

регистрација напуштених и изгубљених 

паса и мачака 

 

14190 

 

3288 

Стерилизација напуштених и 

изгубљених паса и мачака 

 

7671 

 

1839 

Смештај животиња у прихватилишту  

1275479 

 

306300 

Пружање помоћи животињи од стране 

доктора ветеринарске медицине 

 

42061 

 

9400 

Превентивне мере здравствене заштите 

напуштених и изгубљених паса и 

мачака 

 

22271 

 

5550 

Преглед напуштених и изгубљених 

паса и мачака 

 

3880 

 

951 

Лишавање живота за неизлечиво 

болесне и повређене напуштене и 

изгубљене животиње 

 

0 

 

0 
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8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 

 

Пуни називи прописа којима је утврђена надлежност органа јавне власти, односно послова које 

обавља су следећи: 

 Закон о комуналним  делатностима (,,Сл. гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018). 

Линк ка месту где се текст прописа може преузети или до интернет странице на којој је 

пропис објављен: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_komunalnim_delatnostima.html  

 Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда („Службени 

лист града Београда“) 

  број 114/16 и 60/19). Линк ка месту где се текст прописа може преузети или до интернет 

странице на којој је пропис објављен: https://www.sllistbeograd.rs/pdf/2016/114-

2016.pdf#view=Fit&page=10  

 Одлука о измени одлуке о промени облика организовања Ветеринарске установе 

„Ветерина Београда“ из Установе у Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“ 

(„Службени лист града Београда“, број: 32/2019).  

Линк ка месту где се текст прописа може преузети или до интернет странице на којој је 

пропис објављен: https://sllistbeograd.rs/pdf/2019/32-2019.pdf#view=Fit&page=17  

 Статут Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“. 

 

Други прописи које орган јавне власти примењује у свом раду су следећи: 

-     Закон о буџетском систему (,,Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 ,72/2019, 149 /2020 и 118/2021) 

-       Одлука о буџету града Београда за 2022. годину  

-       Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16 и 88/2019) 

-       Закон о раду (,,Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 

одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење)  

-       Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 93/12) 

-       Закон о привредним друштвима (,,Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 

5/2015, 44/2018, 95/2018 , 91/2019 и 109/2021) 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_komunalnim_delatnostima.html
https://www.sllistbeograd.rs/pdf/2016/114-2016.pdf#view=Fit&page=10
https://www.sllistbeograd.rs/pdf/2016/114-2016.pdf#view=Fit&page=10
https://sllistbeograd.rs/pdf/2019/32-2019.pdf#view=Fit&page=17
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-        Закон о ветеринарству (,,Сл. гласник РС”, бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012 и 17/2019 - др. закон) 

-       Закон о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009) 

-       Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019) 

-       Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ бр. 29/78,39/85,57/89; „Службени 

лист СРЈ“ бр. 31/93,“Службени лист СЦГ“ бр. 1/03, Уставна Повеља и Сл.гласник РС бр. 18/2020) 

-       Кривични законик РС (,,Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 

72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019) 

-       Закон о комуналним делатностима (,,Сл. гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) 

-       Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре (,,Сл. гласник РС”, бр. 

99/2011, 83/2014 , 31/2019 и 105/2021) 

-       Закон о платном промету („Сл. гласник РС“, бр. 139/2014) 

-       Закон о рачуноводству (,,Сл. гласник РС”, бр. 73/2019 и 44/2021 – др.закон) 

-       Закон о ревизији („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019) 

-       Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 

61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 - 

усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 

113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн. 72/2019 , 8/2020 - 

усклађени дин. изн. и 153/2020) 

-       Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник 

РС“, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 , 91/2019, 44/2021 и 44/2021 – др.закон) 

-       Закон о безбедности и здрављу на раду (,,Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 

- др. закон) 

-       Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 

108/2016, 113/2017 , 95/2018 и 153/2020)  

-       Закон о информационој безбедности („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016, 94/2017 и 77/2019)  

-       Закон о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“, бр. 128/2014) 

-       Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 

120/2004,54/2007,104/2009 , 36/2010 и 105/2021) 

-       Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 - 

одлука УС, 55/2014 , 87/2018 и 18/2020)  

-        Закон о архивској грађи и архивској делатности (,,Сл. гласник РС“, бр. 6/2020)  
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-       Закон о извршењу и обезбеђењу (,,Сл. гласник РС“, бр. 106/15, 106/16 - аутентично 

тумачење,113/17-аутентично тумачење и 54/19 ) 

-        Закон о заштити података о личности (,,Сл. гласник РС“, бр. 87/2018)  

-        Закон о прекршајима („Сл.гласник РС“, бр. 65/2013,13/2016,98/2016-одлука УС,91/2019 и 

91/2019-др.закон) 

-       Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава (,,Сл. гласник РС”, бр. 159/2020)  

-       Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (,,Сл. гласник 

РС”, бр. 27/2014)  

-       Правилник о условима за обављање послова ДДД („Сл. гласник РС“, број 3/2017) 

-       Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друга правна лица 

(„Службени гласник РС“, број 89/2020) 

-       Правилник о начину и роковима вршења пописа и  усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем („Сл. гласник РС“ број 89/2020) 

-       Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Сл. гласник 

РС“, бр. 21/2021) 

-       Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда („Сл. лист града 

Београда”, број 114/16 и 60/19) 

-    Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње 

(,,Сл. гласник РС“, бр. 19/12) 

-     Правилник о начину обележавања и регистрацији паса и мачака (,,Сл. гласник РС“, бр. 23/12) 

-    Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, 

сузбијање и искорењивања зарезне болести, беснила и начин њиховог спровођења („Сл. гласник 

РС”, број 91/05) 

-    Правилник о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског 

порекла, ветеринарско санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање,прераду и 

уништавање споредних производа животињског порекла,начину спровођења службе контроле и 

самоконтроле, као и условима за сточно гробље и јаме гробнице („Сл. гласник РСˮ, бр. 31/11 и 

97/13) 

-    Правилник о измени и допуни правилника о начину разврставања и поступања са споредним 

производима животињског порекла,ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за 

сакупљање,прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начина 
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спроводјења службене контроле и самоконтроле,као и условима за сточна гробља и јамне 

гробнице (,,Сл. гласник РС“, број 15/15 од 6. фебруара 2015. године) 

-    Правилник о изменама и допунама правилника о начину разврставања и поступања са 

споредним производима животињског порекла,ветеринарско санитарним условима за изградњу 

објеката за сакупљање,прераду и уништавање споредних производа животињског порекла,начину 

спровођења службе контроле и самоконтроле,као и условима за сточно гробље и јаме гробнице 

(„Сл. Гласник РС”, бр. 31/11, 97/13 и 15/15) 

-    Правилник о управљању медицинским отпадом („Сл. Гласник РС”, 78/2010) 

-    Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачакла на територији Града 

Београда  
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9. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 

Услуге које ЈКП ,,Ветерина Београд“ пружа заинтересованим лицима су следеће: 

 

1. Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака 

Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака се обавља у складу са чланом 9. став 2. 

тачке 1,2 и 3. Одлуке о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда. 

Прикупљају се напуштени пси и мачке са  површина јавне намене на целој територији Града 

Београда, односно свих градских општина.  

Животиње се прикупљају у складу са налозима надређених служби, по пријавама грађана  и 

правних лица са територије града Београда који пријављују проблеме са напуштеним, односно 

невласничким псима и мачкама а по плану рада ЈКП и са њима се поступа по Програму контроле 

и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Београда у складу са  

чланом 11. Одлуке о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда. 

Са површина јавне намене у непосредној околини предшколских, школских, здравствених и 

других јавних установа  прикупљају се све напуштене животиње и трајно се смештају у 

прихватилишта. 

 

2. Превоз прикупљених паса и мачака 

Превоз прикупљених и изгубљених паса и мачака се обавља у складу са чланом 9. став 2. тачке 

1,2 и 3. 

 

3. Хватање и збрињавање животиња свих врста 

Хватање и збрињавање животиња свих врста се обавља у складу са чланом 21. Одлуке о обављању 

делатности зоохигијене на територији града Београда, a односи се на напуштене и изгубљене 

животиње, осим паса и мачака, и њихово адекватно хватање и збрињавање.  

 

4. Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина 

Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина се 

обавља у складу са чланом 13. Одлуке о обављању делатности зоохигијене на територији града 

Београда. 
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5. Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објеката за сакупљање 

Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина се обавља у 

складу са чланом 13. Одлуке о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда. 

 

6. Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина 

7. Транспорт лешева животиња свих врста до објеката за сакупљање 

8. Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина 

9. Транспорт делова тела лешева животиња  до објекта за сакупљање 

10. Излазак екипе на терен 

 

11. Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника 

Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника врши се према Програму контроле и 

смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Београда. 

 

12. Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске 

медицине 

Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске 

медицине представља део ветеринарске неге. Ветеринарска нега животиња се обавља у складу са 

чланом 10. Одлуке о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда. 

 

13. Обележавање, означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака 

Обележавање, означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака представља 

део ветеринарске неге. Ветеринарска нега животиња се обавља у складу са чланом 10. Одлуке о 

обављању делатности зоохигијене на територији града Београда.  

 

14. Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака 

Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака представља део ветеринарске неге. 

Ветеринарска нега животиња се обавља у складу са чланом 10. Одлуке о обављању делатности 

зоохигијене на територији града Београда. 
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15. Смештај животиња у прихватилишту 

Смештај животиња у прихватилишту се обавља у складу са чланом 7. и 8. Одлуке о обављању 

делатности зоохигијене на територији града Београда. Ново прикупљене животиње се смештају у 

прихватилишта која су под управом ЈКП „Ветерина Београд“. 

 

16. Пружање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине 

Пружање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине представља део 

ветеринарске неге. Ветеринарска нега животиња се обавља у складу са чланом 10. Одлуке о 

обављању делатности зоохигијене на територији града Београда. 

 

17. Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака 

Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака представљају 

део ветеринарске неге. Ветеринарска нега животиња се обавља у складу са чланом 10. Одлуке о 

обављању делатности зоохигијене на територији града Београда. 

 

18. Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака 

Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака представља део ветеринарске неге. 

Ветеринарска нега животиња се обавља у складу са чланом 10. Одлуке о обављању делатности 

зоохигијене на територији града Београда. 

 

19. Лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње 

Лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње 

представља део ветеринарске неге. Ветеринарска нега животиња се обавља у складу са чланом 10. 

Одлуке о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда. 

 

Заинтересована лица могу уложити жалбу, приговор или неко друго правно средство у случају да 

нису задовољни донетом одлуком, радњом или пропустом органа јавне власти, односно, тиме што 

услуга није пружена или није пружена на одређени начин, контактирањем Управе за ветерину или 

Секретаријата за комуналне и стамбене послове. 
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10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА  

 

Пружање услуге: Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака, Превоз прикупљених 

паса и мачака, Хватање и збрињавање животиња свих врста, Нешкодљиво уклањање лешева 

напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина, Транспорт лешева напуштених и 

изгубљених паса и мачака до објеката за сакупљање, Нешкодљиво уклањање лешева животиња 

свих врста са јавних површина, Транспорт лешева животиња свих врста до објеката за сакупљање, 

Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина, Транспорт делова тела 

лешева животиња до објекта за сакупљање и излазак екипе на терен, заинтересована лица могу 

тражити на следећи начин: 

 Контактирањем Службе комуналне зоохигијене – на телефон: 011/329-3099. 

 Слањем захтева у писаној форми, на адресу Булевар деспота Стефана 119, Београд. 

 Слањем захтева у електронској форми на имејл адресу: jkp@veterinabeograd.rs . 

Пружање услуге: Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника,  Преглед са 

тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске, Обележавање, 

означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака, Стерилизација напуштених 

и изгубљених паса и мачака, Смештај животиња у прихватилишту, Пружање помоћи животињи 

од стране доктора ветеринарске медицине, Превентивне мере здравствене заштите напуштених и 

изгубљених паса и мачака, Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака, Лишавање живота 

за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, заинтересована лица могу 

тражити на следећи начин:  

 Контактирањем дирекције ЈКП ,,Ветерина Београд” – на телефон: 011/276-4366. 

 Слањем захтева у писаној форми, на адресу Булевар деспота Стефана 119, Београд. 

 Слањем захтева у електронској форми на имејл адресу: jkp@veterinabeograd.rs .  
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11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

 

Назив услуге 2022. година 2023. година 

(1. квартал) 

Прикупљање напуштених и 

изгубљених паса и мачака 

6493 1405 

Превоз прикупљених паса и мачака 7417 1820 

Хватање и збрињавање животиња свих 

врста 

741 28 

 

Нешкодљиво уклањање лешева 

напуштених и изгубљених паса и 

мачака са јавних површина 

 

3121 

 

820 

Транспорт лешева напуштених и 

изгубљених паса и мачака до објеката за 

сакупљање 

 

2926 

 

749 

Нешкодљиво уклањање лешева 

животиња свих врста са јавних 

површина  

 

1301 

 

245 

Транспорт лешева животиња свих врста 

до објеката за сакупљање 

 

666 

 

121 

Нешкодљиво уклањање делова тела 

лешева животиња са јавних површина 

 

5458.5 

 

1180 

Транспорт делова тела лешева 

животиња  до објекта за сакупљање 

 

50 

 

6 

Излазак екипе на терен  15175 3871 

Контрола  популације паса и мачака са 

едукацијом власника 

 

10438 

 

2514 

Преглед са тријажом напуштених и 

изгубљених паса и мачака од стране 

доктора ветеринарске медицине 

 

9913 

 

2346 
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Обележавање,означавање и 

регистрација напуштених и изгубљених 

паса и мачака 

 

14190 

 

3288 

Стерилизација напуштених и 

изгубљених паса и мачака 

7671 

 

1839 

 

Смештај животиња у прихватилишту  

1275479 

 

306300 

Пружање помоћи животињи од стране 

доктора ветеринарске медицине 

 

42061 

 

9400 

Превентивне мере здравствене заштите 

напуштених и изгубљених паса и 

мачака 

 

22271 

 

5550 

Преглед напуштених и изгубљених 

паса и мачака 

 

3880 

 

951 

Лишавање живота за неизлечиво 

болесне и повређене напуштене и 

изгубљене животиње 

 

0 

 

0 
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12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА  

 

Планирани, одобрени и остварени приходи и расходи у 2022. години 

 

 

економска 

класификација конто опис одобрено 
реализовано у периоду 

01.01-31.12.2022 

КЛАСА 5 - 

РАСХОДИ 50 Набавна вредност продате робе 1,100,000.00 1,062,184.15 

КЛАСА 5 - 

РАСХОДИ 51 Трошкови материјала  87,770,000.00 85,535,999.18 

КЛАСА 5 - 

РАСХОДИ 52 

Трошкови зарада, накнада зарада и 

остали лични расходи 311,370,526.00 307,398,694.12 

КЛАСА 5 - 

РАСХОДИ 53 Трошкови производних услуга 12,145,000.00 10,719,298.07 

КЛАСА 5 - 

РАСХОДИ 54 

Трошкови амортизације и 

резервисања 32,700,000.00 38,754,524.85 

КЛАСА 5 - 

РАСХОДИ 55 Нематеријални трошкови 20,320,00.00 19,525,037.14 

КЛАСА 5 - 

РАСХОДИ 56 Финансијски расходи 25,000.00 1,765.51 

КЛАСА 5 - 

РАСХОДИ 57 Непословни и ванредни расходи 3,430,000.00 2,961,238.42 

КЛАСА 5 - 

РАСХОДИ 58 

Расходи по основу обезвређeња 

имовине 1,200,000.00 1,210,614.95 

КЛАСА 6 - 

ПРИХОДИ 60 Приходи од продаје робе 2,000,000.00 1,627,854.21 

КЛАСА 6 – 

ПРИХОДИ 61 

Приходи од продаје производа и 

услуга 469,666,667.00 468,107,001.40 

КЛАСА 6 - 

ПРИХОДИ 64 

Приходи од премија субвенција 

дотација и донација 0 188,096.00 

КЛАСА 6 - 

ПРИХОДИ 66 Финансијски приходи  250,000.00 90,692.29 

КЛАСА 6 - 

ПРИХОДИ 67 Остали приходи 470,000.00 225,938.66 

КЛАСА 6 - 

ПРИХОДИ 68 

Приходи од усклађивања вредности 

имовине  700,000.00 553,082.95 
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13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

План јавних набавки за 2023. годину 

Врста 

предмет

а 

Предмет 

набавке 

Вредност Врста 

поступка 

Оквирно 

време 

покрета

ња 

ЦПВ НСТЈ 

извршења/испоруке 

Добра Храна за 

животиње 

16,400,000.00 Отворен

и 

поступак 

1. 

Квартал 

15700000 - 

Храна за 

животиње 

РС11 Београдски 

регион 

Добра Храна за 

животиње 

18,000,000.00 Отворен

и 

поступак 

2. 

Квартал 

15700000 - 

Храна за 

животиње 

РС11 Београдски 

регион 

Добра Храна за 

животиње 

17,000,000.0

0 

Отворен

и 

поступак 

4. 

Квартал 

15700000 - 

Храна за 

животиње 

РС11 Београдски 

регион 

Добра Хтз опрема 4,000,000.00 Отворен

и 

поступак 

3. 

Квартал 

18100000 - 

Радна одећа, 

специјална 

радна одећа и 

пратећа опрема 

РС11 Београдски 

регион 

Добра Лекови 7,000,000.00 Отворен

и 

поступак 

1. 

Квартал 

33651690 - 

Вакцине за 

употребу у 

ветерини 

РС11 Београдски 

регион 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добра Потрошни 

медицински 

материјал 

5,000,000.00 Отворен

и 

поступак 

1. 

Квартал 

33140000 - 

Медицински 

потрошни 

материјал 

РС11 Београдски 

регион 

Добра Контејнери 6,000,000.00 Отворен

и 

поступак 

1. 

Квартал 

44610000 - 

Цистерне, 

резервоари, 

контејнери и 

посуде под 

притиском 

РС11 Београдски 

регион 

Добра Специјализова

но возило 

3,550,000.00 Отворен

и 

поступак 

2. 

Квартал 

34114000 - 

Специјализова

на возила 

РС11 Београдски 

регион 
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Добра Траке за 

видљиво 

обележавање 

паса 

3,700,000.00 Отворен

и 

поступак 

2. 

Квартал 

33124131 - 

Траке са 

реагенсима 

РС11 Београдски 

регион 

Услуге Услуге 

нешкодљивог 

уклањања 

лешева 

животињског 

порекла 

3,000,000.00 Отворен

и 

поступак 

1. 

Квартал 

90513300 - 

Услуге 

спаљивања 

отпада  

РС11 Београдски 

регион 

Услуге Услуге 

осигурања 

1,800,000.00 Отворен

и 

поступак 

1. 

Квартал 

66510000 - 

Услуге 

осигурања 

РС11 Београдски 

регион 

Услуге Услуге 

физичко 

техничког 

обезбеђења 

18,200,000.0

0 

Отворен

и 

поступак 

1. 

Квартал 

79710000 - 

Услуге 

обезбеђења 

РС11 Београдски 

регион 
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Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки у 2022. години 

  Врста 

поступк

а 

Предмет 

јавне набавке 

Процењено Уговорено Реализовано Назив 

понуђача 

Датум 

8/22 Отворен

и 

поступак 

Храна за 

животиње 

Салама 

партија 1 

            

14,070,000.0

0  

              

9,953,760.00  

             

9,951,488.2

5  

Мивака 

д.о.о 

10/21/202

2 

   Храна за 

животиње 

Грануле 

партија 2 

               

9,080,000.00  

              

8,208,000.00  

             

4,708,200.0

0  

Фсх 

Јабука 

  

    Храна за 

животиње 

Грануле 

партија 3 

               

1,840,000.00  

              

1,470,000.00  

             

1,470,000.0

0  

Фсх 

Јабука 

7/28/2022 

11/22 Отворен

и 

поступак 

Храна за 

животиње 

Салама 

партија 1 

            

14,115,500.0

0  

            

14,095,335.0

0  

 Мивака 

д.о.о 

  

   Храна за 

животиње 

Грануле 

партија 2 

обустављен 

               

3,679,425.00  

     

    Храна за 

животиње 

Стари хлеб и 

пециво 

партија 3 

                  

903,900.00  

                  

903,900.00  

  Ас Браћа 

Станковић 
  

13/22 Отворен

и 

поступак 

Хтз опрема                

3,500,000.00  

        

5/22 Отворен

и 

поступак 

Лекови 

Средства за 

заштиту од 

бува и 

крпеља 

партија 1 

                  

718,170.00  

                  

718,170.00  

                

135,088.20  

Примавет   

   Ветеринарски 

лекови и 

вакцине партија 

2 

               

3,091,230.00  

              

3,091,230.00  

                

275,220.00  

Примавет   

    Лекови 

Анестетици 

партија 3 

 

 

 
 

               

2,601,420.00  

              

2,601,420.00  

                

492,700.00  

Примавет   
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1/22 Отворен

и 

поступак 

Потрошни 

медицински 

материјал 

Дијагностичк

и тестови 

партија 1 

                  

536,000.00  

                  

546,500.00  

                

113,250.00  

Суперлаб   

 

 

   Потрошни 

медицински 

материјал 

Конци 

партија 2 

               

2,181,300.00  

              

2,181,365.00  

                

954,556.00  

Суперлаб   

   Потрошни 

медицински 

материјал 

Хируршке 

рукавице 

партија 3 

                  

247,000.00  

                  

247,000.00  

                

182,340.00  

Синофарм   

    Потрошни 

медицински 

материјал 

Крагне 

партија 4 

                     

49,800.00  

                    

49,800.00  

                   

22,740.00  

Суперлаб   

9/22 Отворен

и 

поступак 

Контејнери                

3,750,000.00  

              

3,726,240.00  

             

3,726,240.0

0  

Техникс 

бео 

8/5/2022 

10/22 Отворен

и 

поступак 

Моторна 

возила 

               

7,920,000.00  

              

7,273,000.00  

             

7,273,000.0

0  

Компресо

р 

8/31/2022 

  Отворен

и 

поступак 

Прскалице за 

хлађење 

воденом 

маглом 

               

2,100,000.00  

        

2/22 Отворен

и 

поступак 

Услуге 

нешкодљивог 

уклањања 

лешева 

животињског 

порекла 

               

3,000,000.00  

              

3,000,000.00  

             

1,474,800.0

0  

Енерго 

зелена 

  

3/22 Отворен

и 

поступак 

Услуге 

осигурања 

               

1,600,000.00  

              

1,087,685.06  

                

649,595.50  

Ауто 

мото 

савез 

Србије 

  

4/22 Отворен

и 

поступак 

Услуге физичко 

техничког 

обезбеђења 

            

14,000,000.0

0  

            

14,000,000.0

0  

             

6,965,540.0

0  

Сион гард   

17/22 Отворен

и 

поступак 

Електрична 

енергија 

            

16,000,000.0

0  
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15/22 Отворен

и 

поступак 

Погонска 

горива за 

моторна 

возила 

          

 

 

 

 

   Безоловни 

моторни 

бензин 

партија 1 

               

2,900,000.00  

     

   Гасно уље 

Евро дизел 

партија 2 

            

13,800,000.0

0  

            

10,000,000.0

0  

             

1,266,990.1

6  

Нис ад 

Нови Сад 

  

    Течни 

нафтни гас -

аутогас 

партија 3 

                  

300,000.00  

        

13/22 Отворен

и 

поступак 

Услуге 

мобилне 

телефоније 

               

1,500,000.00  

              

1,400,000.00  

                

286,500.14  

Yettel   

7/22 Отворен

и 

поступак 

Траке за 

видљиво 

обележавање 

паса 

               

3,640,000.00  

              

3,562,000.00  

             

3,562,000.0

0  

Мивака 

д.о.о 

8/16/2022 

 

 

Подаци о јавним набавкама се у складу са Законом објављују на Порталу јавних набавки, који се 

налази на следећем линку: http://portal.ujn.gov.rs/ , као и на сајту ЈКП ,,Ветерина Београд”, на 

линку: https://www.veterinabeograd.rs/javne-nabavke . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.ujn.gov.rs/
https://www.veterinabeograd.rs/javne-nabavke
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14. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 

Подаци о појединачним непокретностима 

1. Дирекција ЈКП ,,Ветерина Београд” 

 Адреса: Булевар деспота Стефана 119 

 Површина м2: 798 

 Статус имовинског права: Корисник 

 Основ: Предузеће у процесу добијања решења о коришћењу у складу са Законом о јавној 

својини од оснивача града Београда, који је уписао право јавне својине на објекат који је 

претходно био дат предузећу на коришћење. 

2. Прихватилиште за псе и мачке Земун поље 

 Адреса: Батајнички друм 12км 

 Површина м2: 1,921 

 Статус имовинског права: Закупац 

 Основ: Уговор о закупу са ДП ПИК Земун број 03-1132/1 од 08.04.2021. године. 

3. Прихватилиште за смештај паса луталица у Реснику 

 Адреса: Славка Миљковића бб 

 Површина м2: 706 

 Статус имовинског права: Корисник 

 Основ: Објекат изградила ГО Раковица - поседујемо Споразум о примопредаји објекта бр. 

2169 од 06.05.2011. године.  

4. Ветеринарска амбуланта Пиносава 

 Адреса: III Нова бр. 37 

 Површина м2: 132 

 Статус имовинског права: Корисник 

 Основ: Предузеће у процесу добијања решења о коришћењу у складу са Законом о јавној 

својини од оснивача града Београда, који је уписао право јавне својине на објекат који је 

претходно био дат предузећу на коришћење. 
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5. Ветеринарска амбуланта Сопот 

 Адреса: Кнеза Милоша 10 

 Површина м2: 67 

 Статус имовинског права: Корисник 

 Основ: Предузеће у процесу добијања решења о коришћењу у складу са Законом о јавној 

својини од оснивача града Београда, који је уписао право јавне својине на објекат који је 

претходно био дат предузећу на коришћење.  

6. Ветеринарска амбуланта Железник 

 Адреса: Свете Милутиновића 1 

 Површина м2: 39 

 Статус имовинског права: Корисник 

 Основ: Предузеће у процесу добијања решења о коришћењу у складу са Законом о јавној 

својини од оснивача града Београда, који је уписао право јавне својине на објекат који је 

претходно био дат предузећу на коришћење.  

7. Ветеринарска амбуланта Сланци 

 Адреса: Маршала Тита 77 

 Површина м2: 80 

 Статус имовинског права: Корисник 

 Основ: Решење о експропријацији парцела у корист Градске ветеринарске станице у 

Београду 53 бр. 12730/62 од 18.12.1962. уговор о изградњи објекта са Дирекцијом за 

одржавање и изградњу објеката општине Палилула бр. 1128/1 од 20.06.1963. године, захтев 

за легализацију XXXI-07  бр. 351.21-5187 од 09.03.2010. године. 

8. Прихватилиште за псе и мачке у Обреновцу 

 Адреса: Јевтића колиба, Велико поље, Обреновац 

 Површина м2: 468 

 Статус имовинског права: Корисник 

 Основ: Записником о примопредаји бр III 06-501-228/18 Град Београд-Градска управа-

Секретаријат за комуналне и стамбене послове предао прихватилиште предузећу на 

управљање.  
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9. Прихватилиште и карантин Борча 

 Адреса: Пут за Овчу 42 

 Површина м2: 344 

 Статус имовинског права: Корисник 

 Основ: Предузеће у процесу добијања решења о коришћењу у складу са Законом о јавној 

својини од оснивача града Београда, који је уписао право јавне својине на објекат који је 

претходно био дат предузећу на коришћење.  

10. Објекат у Малом мокром лугу 

 Адреса: Булевар краља Александра 602 

 Површина м2: 138 

 Статус имовинског права: Корисник 

 Основ: Предузеће у процесу добијања решења о коришћењу у складу са Законом о јавној 

својини од оснивача града Београда, који је уписао право јавне својине на објекат који је 

претходно био дат предузећу на коришћење.  

11. Прихватилиште за псе и мачке Ковилово на путу за Шећерану Скела 

 Адреса: Пут за Шећерану 

 Површина м2: 638 

 Статус имовинског права: Корисник 

 Основ: Градска општина Палилула дала предузећу објекат на привремено коришћење 

Уговором бр. 3498 од 14.06.2012. године.  

12. Прихватилиште паса и мачака Ковилово потес Војна Башта Ковилово 

Адреса: потес Војна Башта 

Површина м2: 235 

Статус имовинског права: Корисник 

Основ: Објекат је уступљен ,,Ветерини Београд” одлуком директора ПКБ Корпорације бр. 1422 

од 14.03.2011. године на коришћење без накнаде на неодређено време ради смештаја напуштених 

паса, објекат је у књиговодственој евиденцији власника тј. ПКБ.  
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Подаци о покретностима веће вредности 

 

Наведене покретности представљају имовину предузећа. Поред покретности наведена је њихова 

вредност и количина. 

 

Лиценца officeStd 2016+A3:A3:A56 - 677,397 (28) 

exchgstdCAL 2016 sngl olp nl dvccal - 122,190 (28) 

Израда пројекта - 2,470,000 (1) 

Израда веб апликације - 328,179 (1) 

Licence ExchgStdCAL 2016 sngl olp DvcCAL - 169, 349 (37) 

AQL CAL 2017 sngl olp DvcCAL - 140, 096 (10) 

Измене и допуне на веб апликацији- 387,500 (1) 

Оперативни систем за сервере MS WinSvrSTDCore-2kom - 164, 933 (1) 

Веб страница-израда - 416, 667 (1) 

Веб страница-www.udomimenekupuj.rs - 475, 000 (1) 

Контејнер амбуланта са пројектном документацијом - 1, 275, 325 (1) 

Монтажни објекат-контејнер - 705, 960 (1) 

Монтажни објекат-контејнер - 807, 525 (1) 

Монтажни објекат-контејнер - 1, 178, 452 (1) 

Монтажни објекат-контејнер - 1, 276, 305 (1) 

Монтажни објекат-контејнер - 3, 829, 500 (1) 

Монтажни објекат-контејнер - 594, 216 (1) 

Монтажни објекат-контејнер - 1, 340, 403 (1) 

Монтажни објекат-контејнер са подестом - 2, 599, 000 (1) 

Теретно возило Škoda roomster tmb1jc5jc7011391 - 325, 616 (1) 

Теретно возило ŠKODA ROOMSTER PRAKTIC 1,2 - 361, 953 (1) 

Теретно возило ŠKODA ROOMSTER PRAKTIC 1,2 - 361, 953 (1) 

Теретно возило PEUGEOT EXPERT - 111, 286 (1) 

Теретно возило PEUGEOT EXPERT - 111, 395 (1) 

Теретно возило Dacia Dokker N1 - 824, 300 (1) 

Теретно возило Dacia Dokker N1 - 837, 391 (1) 
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Теретно возило ISUZU - 703, 674 (1) 

Теретно возило FIAT DUCATO FURGONE - 580, 590 (1) 

Теретно возило FIAT DOBLO - 2, 194, 500 (1) 

Теретно возило FIAT DOBLO- 2, 194, 500 (1) 

Путничко возило Skoda Yeti - 228, 447 (1) 

Путничко возило-Dacia Sandero - 560, 299 (1) 

Путничко возило-Dacia Sandero - 573, 482 (1) 

Путничко возило ŠKODA FABIA COMBI AMBIENTE 1,2 1198 CCM - 196, 906 (1) 

Трактор cth 174 - 225, 912 (1) 

Рентген aparat 1060HF ECORAY-J.KOREJA - 174, 101 (1) 

Рентген апарат ORANGE 10040HF ECORAY - 156, 130 (1) 

Z5 VET PORTABLE COLOR DOPLER MINDRAY - 300, 350 (1) 

Расхладна комора- плусна - 591, 993 (1) 

KOTAO TKAN 40-60KW RADIJATOR INŽENJERING - 149, 154 (1) 

Мotorola-hytera pt580h plus-2kom - 116, 324 (1) 

Теретно возило-Dacia Dokker - 803, 591 (1) 

Теретно возило-Dacia Dokker - 803, 591 (1) 

Теретно возило-Dacia Dokker - 803, 591 (1) 

Теретно возило-Fiat Ducato -1, 860, 155 (1) 

Теретно возило-Fiat Ducato - 2, 274, 462 (1) 

Телефонска централа - 167, 383 (1) 

Скутер Kymco X Town-LC2W11000K1000317 - 309, 460 (1) 

Уређај за дигитализацију рентген слике-CR 10-X-Agfa Healthcare - 904, 667 (1) 

Сервер SM6029-WTR - 498, 020 (1) 

Сервер AS-1114S - 306, 491 (1) 

MOTOROLA HYTERA PT58OH - 2 KOM - 183, 670 (1) 

Пушка за омамљивање животиња - 222, 852 (1) 

Уградња покретне рампе Dhollandia - 454, 662 (1) 

Путничко возило-FIAT TIPO1.4 - 1, 196, 000 (1) 

Електро нож-diatermo MB200 gima - 211, 590 (1) 

Трактор-косачица са прикључном опремом - 424, 184 (1) 
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Кавези за мачке 70x70x80 - 193, 800 (6) 

Кавези за псе 2000*1000*1130-спојени - 128, 000 (2) 

Кавези за псе 1500*1500*1130 - 192, 000 (3) 

Кавези за псе 7000*1000*1800-спојених 5 боксева - 420, 000 (1) 

Ултразвук са две сонде ALOKA - 266, 000 (1) 
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15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА  

 

У табели се налазе подаци о појединачним примањима: 

 

 

 

У табели се налазе подаци о укупним износима исплаћених плата: 

 

 

 

НАПОМЕНА: У табелама су приказане нето зараде без одбитака за месец март 2023. године. 
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16. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 

ЈКП ,,Ветерина Београд“ поседује разноврсну документацију, коју се може поделити на папирну 

документацију и податке који се складиште на чврстим дисковима радних станица. 

 

Пре свега, папирна документација везана за пословање органа  (досијеи запослених, документа 

о регистрацији органа, отварању ПИБ-а, документација о набавци опреме и других средстава за 

рад) налазе се у правној Служби и архивском депоу, тачније на адреси Булевар деспота Стефана 

119 и адреси Нова 3 37 (Пиносава). 

 

Финансијска документа о плаћању за потребе предузећа, укључујући и документацију о обрачуну 

исплати плата налази се у Служби финансија и архивском депоу, тачније на адреси Булевар 

деспота Стефана 119 и адреси Нова 3 37 (Пиносава). 

 

Папирна документација везана за податке о животињама налази се у организационим јединицама 

које су везане за поступак истих, као и у архивском депоу предузећа, који се налази на адреси 

Булевар деспота Стефана 119  и адреси Нова 3 37 (Пиносава). 

 

Сва папирна документација се чува уз примену одговарајућих мера заштите и правила о 

канцеларијском пословању. 

 

На чврстим дисковима радних станица налазе се оперативни системи са најзначајнијим 

документима, а на серверу предузећа се складиште синхронизације свих налога, мејлова и 

осталних важних докумената. 

Процедуре, нивои приступа, чување инфромација, мере превенције заштите од безбедносних 

ризика регулисане су Актом о безбедности информационо-комуникационих система ЈКП 

,,Ветерина Београд”. 
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17. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ  

 

Све информације којима располаже ЈКП ,,Ветерина Београд”, које су настале у раду или у вези са 

радом предузећа, могу се добити на основу захтева за приступ информацијама. 

 

Информације које су настале у раду или у вези са радом органа и које се налазе у његовом поседу: 

1. Информације које су објављене на веб сајту предузећа: 

 Вести о акцијама које организује предузеће  

 Подаци о јавним набавкама 

 Контакт свих служби предузећа 

 Информације о прихватилиштима 

 Информације о клиникама/амбулантама 

 Информације о хитној помоћи за животиње 

 Информације о Служби комуналне зоохигијене 

 Информације о организационој структури и менаџменту предузећа 

 Информације о законским регулативама које одређују деловање предузећа 

 Информације о ценама услуга предузећа 

 Информације о јавним позивима и конкурсима 

 Информације о донацијама за напуштене животиње 

 Информације о извештајима предузећа 

 Информације о финансијским извештајима предузећа 

 Информације о пословању предузећа 

 Информације о изгубљеним љубимцима 

 Приче о искуствима усвојитеља 

 Ветеринарски савети о чувању љубимаца 

 Информације о псима и мачкама доступним за усвајање 
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2. Информације које се односе на рад предузећа: 

 Подаци о припреми и реализацији буџета 

 Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки 

 Подаци о опреми коју предузеће користи у раду 

 Подаци о запошљавању и другим видовима радног ангажовања 

 

18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 

 

Сходно члану 5. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја  (,,Сл. гласник 

РС”, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021) свако има право да му буде саопштено 

да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да ли му је она 

доступна. Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће 

му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог 

документа, право да му се копија документа на захтев упути поштом, факсом, електронским 

путем. 

 

Све информације којима ЈКП ,,Ветерина Београд" располаже, а које су настале у раду или у вези 

са радом предузећа биће саопштене тражиоцу информација у складу са Законом о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја, осим у ситуацијама када су се у складу са Законом о 

заштити података о личности (,,Сл. гласник РС”, бр. 87/2018) и Законом о слободном приступу 

информација од јавног значаја, стекли услови за искључење или ограничавање права на 

информације од јавног значаја.   

 

Све информације које су објављене на сајту предузећа имају омогућен приступ без ограничења, 

док се за неке информације које се односе на рад предузећа односи ограничавање права на исте, 

уколико би се давање одређене информације косило са горе поменутим законима.  
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19. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

 

Сходно члану 5. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја свако има право 

да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, 

односно да ли му је она доступна. Свако има право да му се информација од јавног значаја учини 

доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног 

значаја, право на копију тог документа, право да му се копија документа на захтев упути поштом, 

факсом, електронским путем. 

 

Видови подношења захтева и контакт подаци: 

Сходно члану 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, подносилац 

свој захтев може да достави у писаном облику , и то: 

1. на писарници ЈКП Ветерина Београд, Булевар деспота Стефана бр.119, Београд, са назнаком 

„за лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја“ 

(поштом или лично) 

2. или електронским путем на адресу: jkp@veterinabeograd.rs . 

 

Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Захтев мора да садржи: 

 назив органа власти 

 име, презиме, односно назив и адресу тражиоца  

 што прецизнији опис информације која се тражи 

 

Уколико је захтев неуредан, овлашћено лице органа власти  је дужно да најкасније у року од осам 

дана од дана пријема захтева поучи тражиоца захтева како да недостатке отклони односно да 

достави тражиоцу упутство о допуни. Тражилац је дужан да у року од 15 дана од дана пријема 

упутства о допуни отклони недостатке у захтеву. Уколико су и након истека напред наведеног 

рока недостаци захтева такви да се по захтеву не може поступити, орган власти доноси решење о 

одбацивању захтева као неуредног. 
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Сходно члану 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, орган власти је 

дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева тражиоца обавести 

о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију 

односно изда му или упути копију тог документа.  

 

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту 

слободе или живота неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и 

животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му 

стави на увид документ који садржи потпуну и тачну тражену информацију, односно да му изда 

копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева. 

 

Ако орган власти није у могућности из оправданих разлога да у напред наведеном року обавести 

тражиоца о поседовању информације, стави на увид документ који садржи тражену информацију, 

да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да најкасније у року од седам дана од 

дана пријема уредног захтева, обавести тражиоца о разлозима због којих није у могућности да по 

захтеву поступи  и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема 

уредног захтева у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид 

документ који садржи тражену информацију, изда му односно упути копију документа. 

 

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Копија документа који садржи 

тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде 

копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.    

 

Овлашћено лице за поступање по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја је 

Јасмина Шпољар, руководилац службе правних и општих послова. 

 

Контакт телефон: +38163536672 .  

Адреса електонске поште: jasmina.spoljar@veterinabeograd.rs .  
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Поред Јасмине Шпољар и запослена Ивана Анђелковић је лице овлашћено за поступање по 

захтевима за приступ информацијама од јавног значаја.  

 

Контакт телефон: +381698071428 . 

Адреса електронске поште: ivana.andjelkovic@veterinabeograd.rs . 

 

 

Поштанска адреса ЈКП ,,Ветерина Београд“: Булевар деспота Стефана 119.  

Адреса за пријем електронске поште: jkp@veterinabeograd.rs. 

Адреса: Писарница ЈКП ,,Ветерина Београд”, Булевар деспота Стефана бр. 119, Београд.  
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