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2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ
Назив органа:
Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац
Адреса седишта:
Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
Огранак Београд:
Коче Поповића 3
Матични број:
07405669
Порески идентификациони број:
100630918
Овлашћено лице за давање информација од јавног значаја:
Мирољуб Божиновић
Лице која се стара о радњама у вези са израдом и објављивањем Информатора:
Лидија Ивановић
Датум првог објављивања информатора:
Јануар, 2010.
Датум последње допуне или измене Информатора:
Август, 2019.
Датум последње провере ажурности података:
Август, 2019.
Где се може остварити увид у Информатор и набавити штампана копија Информатора:
Улица Милоша Обилића 1, Књажевац, и улица Коче Поповића 3, Београд
Веб-адреса Информатора (адреса са које се може преузети електронска копија):
www.jpstaraplanina.rs
Српски, ћирилица, латиница: http://www.jpstaraplanina.rs/cir/informator-o-radu/

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(“Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за објављивање информатора о раду државног
органа (“Сл. гласник РС“ бр. 68/10 од 21.09.2010.) које је ступило на снагу 29.09.2010.
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3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Графички приказ организационе структуре
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Наративни приказ организационе структуре
Унутрашња организација ЈП „Стара планина“
Послови у ЈП „Стара планина“ обављају се у седишту ЈП „Стара планина“ у Књажевцу, као и у Огранку ЈП
„Стара планина“ у Београду.
У ЈП „Стара планина“ послови се обављају у оквиру: Кабинета директора, Сектора за инвестиције и управљање
и Сектора за правне и опште послове.
Кабинет директора
У оквиру кабинета директора обављају се послови управљања и руковођења; послови интерне ревизије,
контроле и надзора; послови јавних набавки; координација и усклађивање рада са осталим секторима у
предузећу; обавља се контрола и праћење спровођења и примене одлука и мера које су донете од стране
директора; врше се послови организације, развоја и унапређења туристичког центра на Старој планини;
усклађивање стандарда и норматива, имплементација ИСО стандарда, сарадња са министарствима,
државним агенцијама, јавним предузећима, локалним самоуправама и осталим надлежним институцијама;
старање о заштити животне средине, здравствене заштите, безбедности и здравља на раду, заштите од
пожара и заштите имовине; други послови везани за делатност предузећа и његово несметано пословање.
Сектор за инвестиције и управљање
Сектор за инвестиције врши стручне послове инвестирања на изградњи и реконструкцији, развоју и одржавању
туристичког центра Стара планина; послове управљања простором и објектима на Старој планини;
инвестиционом одржавању изграђених објеката; прибавља планску и техничку документацију код изградње;
прибавља посебне услове, сагласности и одобрења за извођење радова; врши израду техничких
спецификација везаних за техничку документацију код јавних набавки услуга, радова и добара, везаних за
изградњу, развој и одржавање; врши координацију са стручним надзором над изградњом; спроводи послове
везане за израду и прибављање урбанистичке и техничке документације као услов за укњижење непокретности
у јавним књигама непокретности, везано за све фазе изградње или реконструкције; координира послове при
изради планске документације везано за развој туристичког центра; обавља контролу испоручене техничке
документације и непосредно сарађује са извођачима радова и добављачима; израђује годишњи програм
пословања предузећа; сарађује са надлежним министарствима у вези са израдом и припремом програма
пословања предузећа; обавља послове контроле и анализе програма пословања; припрема буџет и план
набавки; израђује и ажурира план набавки; сарађује са органима контроле и буџетског надзора и омогућава
увид у материјално-финансијско пословање; саставља извештаје за надлежне органе о реализацији
инвестиција, као и годишњи извештај о неутрошеним субвенцијама за инвестиције; управља финансијским
средствима предузећа; проверава исправност и врши обраду примљене документације са аспекта законских
прописа и МРС; контира и књижи примљену документацију у помоћне и главну књигу у складу са законским
прописима, МРС и Правилником о рачуноводству и рачуноводствених политикама предузећа; обрачунава ПДВ
и врши обрачун осталих пореза у складу са законским прописима; обрачунава зараде и остале накнаде
запосленима и члановима Надзорног одбора; израђује месечни бруто билансе и остале пратеће билансне
извештаје ради анализе пословања и праћења реализације програма пословања; израђује завршни рачун и
друге извештаје предвиђене законском регулативом; израђује фактуре; обавља рачуноводствене и
књиговодствене послове; прати рад екстерне књиговодствене агенције; обавља послове из области осигурања;
обавља анализу понуда и цена извођења радова на тржишту; прати грађевинске радове и поштовање
динамике, предлаже потребне мере унапређења; спроводи послове везане за регулацију имовинско-правних
послова као услова за укњижење у јавним књигама и права над њима, у складу са законом о својини и другим
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прописима који регулишу имовинско правне односе у Републици Србији; обавља послове инвестиционог
одржавања; управља и координира радом возног парка (радних машина),
Сектор за правне и опште послове

Члан 8.

Сектор за правне и опште послове заступа јавно предузеће пред судовима и сарађује са адвокатским
канцеларијама, министарствима, Државним правобранилаштвом и другим органима управе; израђује предлоге
уговора, статусних промена и регистрације; припрема нацрт кадровског плана; обавља послове заснивања и
престанка радног односа; врши обуку и унапређење рада запослених; води персонална досијеа радника; води
евиденције и статистике из области радних односа, пензијског, инвалидског и здравственог осигурања;
учествује у изради интерних аката којима се уређује пословање и рад, обавезе и одговорности запослених
унутар јавног предузећа; проучава и примењује прописе из области радних односа; учествује у изради одлука
за потребе Надзорног одбора; спроводи послове везане за регулацију имовинско-правних послова као услова
за укњижење у јавним књигама и права над њима, у складу са законом о својини и другим прописима који
регулишу имовинско правне односе у Републици Србији; израђује стратегију за маркетинг предузећа; израђује
годишње планове промотивних активности; израђује предлог буџета потребног за маркетиншке активности;
формира и прати књигу стандарда Старе Планине; креира и прати информатор о раду ЈП „Стара планина“ у
складу са законским прописима; издаје саопштења за јавност; обавља послове за поступање по захтеву на
основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја; организује медијске наступе
(рекламирање) у средствима јавног информисања; организује и планира презентације и тематске
манифестације; ажурира сајт.
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4. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
Надзорни одбор
Надзорни одбор Јавног предузећа има пет чланова.
Председника и чланове Надзорног одбора Јавног предузећа именује Оснивач, на период од четири године.
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин утврђен Статутом.
Један члан Надзорног одбора је независни члан, који испуњава следеће услове:
1) да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је
основано Јавно предузеће;
2) да није било запослено у Јавном предузећу или зависном друштву капитала или другом друштву капитала
повезаним са Јавним предузећем у последње две године пре ступања на дужност члана Надзорног одбора,
односно да није било ангажовано по другим основама у Јавном предузећу;
3) да није било ангажовано по другим основама, осим радног односа у Јавном предузећу;
4) да није било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја Јавног предузећа;
5) да није члан политичке странке;
6) да испуњава услове које мора да испуњава лице које се именује за председника и члана Надзорног
одбора.
За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године;
3) да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је
оснивано Јавно предузеће;
4) најмање три године искуства на руководећем положају;
5) да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног управљања;
6) да није осуђивано на условну или безусловну казну за кривична дела против привреде, правног саобраћаја
или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне
делатности Јавног предузећа.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани,
оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико:
1) Надзорни одбор не достави Оснивачу на сагласност Годишњи програм пословања;
2) Оснивач не прихвати финансијски извештај Јавног предузећа;
3) пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно
лице Јавног предузећа делује на штету Јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним
понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани
уколико Јавно предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до
именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана Надзорног одбора.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији;
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2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност Оснивача;
4) надзире рад директора;
5) врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и доставља их Оснивачу ради давања сагласности;
8) доноси Статут, уз сагласност Оснивача;
9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност Оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка, уз сагласност Оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, Статутом и одлуком
Оснивача;
12) закључује уговор о раду на одређено време са директором Јавног предузећа;
13) врши друге послове у складу са законом, прописима којима се уређује правни положај привредних
друштава и Статутом.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или
друго лице у Јавном предузећу.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује Оснивач, на основу извештаја о степену реализације
програма пословања Јавног предузећа.
Надзорни одбор ЈП „Стара планина“
Р.б
Име и презиме
1.
Александар Грдинић
2.
Душан Тојагић
3.
Злата Иванић
4.
Горан Петровић
5.
Драган Савовић

Функција
Председник Надзорног одбора
Независни члан по предлогу оснивача
Члан из редова оснивача
Члан из редова оснивача
Члан из редова запослених

Директор
Директора ЈП „Стара планина“ на основу члана 25. став 1. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа
за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац, са Законом о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 51/17, 78/17 и 108/17) и члана 35. Статута Јавног предузећа за развој планинског туризма
„Стара планина“ Књажевац, (,,Сл. гласник РС“, бр. 10/18) именује Оснивач - Република Србија, за коју на основу
законског овлашћења оснивачка права врши Влада, Београд, Немањина 11.
Услови и опис послова радног места директора утврђени су Статутом ЈП „Стара планина“.
В.д. директора ЈП „Стара планина“ је Стефан Кркобабић (биографија)
Статут ЈП „Стара планина“ на линку: http://www.jpstaraplanina.rs/data/Statut_res.pdf
Повратак на садржај

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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Зависно предузеће
Јавно предузеће „Стара планина“ је оснивач Друштва са ограниченом одговорношћу“ под пословним именом
„СП ресорт“д.о.о.
Дана 14.07.2011.године, основано је Друштво са ограниченом одговорношћу, под пословним именом „ СП
ресорт“ д.о.о., са седиштем Јабучко равниште, Кална, Општина Књажевац, које је у Агенцији за привредне
регистре – Регистру привредних субјеката уписано са матичним бројем: 20766794.
Решењем о давању сагласности Владе Републике Србије од 30.06.2011. године, дата је сагласност Владе за
оснивање „ СП ресорт“ д.о.о. у складу са Одлуком о оснивању број 49/11, од 29.06.2011.године.
Друштво има следеће секторе:
- Сектор правних, кадровских и административних и општих послова
- Сектор финансија и рачуноводства
- Сектор маркетинга и продаје
- Сектор технике
- Сектор соба
- Сектор хране и пића
Управљање Друштвом је једнодомно.
Органи Друштва су Скупштина Друштва и директор.
Скупштина Друштва има три члана.
Председника и чланове Скупштине бира директор Оснивача на период од четири године.
Једног члана Скупштине из реда запослених предлажу Скупштина и директор Друштва.
НАДЛЕЖНОСТ СКУПШТИНЕ
Скупштина Друштва:
Доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача и усваја извештај о степену реализације
годишњег програма пословања;
Усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
Усваја финансијске извештаје;
Надзире рад директора;
Доноси Статут Друштва, уз сагласност оснивача;
Доноси Правилник о раду Друштва, уз сагласност оснивача;
Доноси Пословник о свом раду;
Одлучује о статусним променама, уз претходну сагласност оснивача;
Доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка, уз сагласност оснивача;
Доноси одлуку о ценама својих услуга;
Доноси одлуку о задуживању друштва, давању зајмова, јемства, гаранција и обезбеђења трећих лица;
Доноси одлуку о расходу средстава рада и осталих материјалних права;
Доноси одлуку о усвајању извештаја о попису средстава и извора средстава;
Одлучује о донацијама и спонзорствима већим од 250.000,00 динара, а у складу са условима утврђеним у
Правилнику о донацијама и спонзорствима;
Доноси програм решавања вишка запослених;
Доноси одлуку о избору друштва за ревизију годишњег финансијског извештаја;
Доноси одлуку о оснивању огранка;
Врши и друге послове у складу са законом, оснивачким актом, одлукама Оснивача и Статутом.
Скупштина не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго
лице у Друштву

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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ДИРЕКТОР:
Организује и води пословање Друштва;
Заступа Друштво;
Стара се о законитости рада Друштва и одговара за законитост рада Друштва;
Одлучује о појединачним правима и обавезама запослених у складу са законом и општим актом Друштва;
Усклађује процес рада Друштва и у том смислу координира рад организационих делова у оквиру Друштва;
Предлаже пословну политику и политику развоја Друштва као и мере за њено спровођење;
Координира и усаглашава пословање Друштва са пословањем осталих профитних центара у групи компаније
„СП Ресорт“;
Извршава одлуке Скупштине Друштва;
Стара се о извршавању дужности и остваривању права запослених у Друштву;

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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5. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Обавезни податак из тачке 24 Упутства
порески идентификациони бр.
радно време
Београд
Књажевац

Податак или напомена

физичка и електронска адреса и контакт телефони државног органа и организационих
јединица као и службеника овлашћених за поступање по захтевима за приступ
информацијама
контакт подаци лица која су овлашћена за сарадњу са новинарима и јавним гласилима
изглед и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење рада
органа
изглед идентификационих обележја запослених у органу који могу доћи у додир са
грађанима по природи свог посла или линк ка месту где се она могу видети
опис приступачности просторија за рад лицима са инвалидитетом
могућност присуства седницама и непосредног увида у рад, начин упознавања са
временом и местом одржавања седница и других активности на којима је дозвољено
присуство грађана и опис поступка за добијање одобрења за присуствовање
седницама и другим активностима, уколико је такво одобрење потребно
допуштеност аудио и видео снимања објеката које користи орган и активности органа

Наведено у тексту и
посебној табели

100630918

од 7:30-8,30 до 15:30-16,30
од 7:30-8,30 до 15:30-16,30
од понедељка до петка

Сва аутентична тумачења, стручна мишљења и правни ставови у вези са прописима,
правилима и одлукама које се односе на јавност рада

Наведено у тексту
Није примењиво
Наведено у тексту
Није могућ без пратиоца
Наведено у тексту

Допуштено, уз претходно
обавештење Службе да ће
се такво снимање вршити
Не постоје

Матични бр. органа – Јавног предузећа „Стара планина је: 07405669, порески идентификациони бр. ПИБ
је:100630918.
Седиште органа – Седиште је у Књажевцу, улица Милоша Обилића, а Огранак у Београду, налази се у улици
Коче Поповића, бр 3.
Радно време- Седиште Јавног предузећа „Стара планина“ у Књажевцу и огранак у Београду, раде од 7,30-8,30
до 15,30-16,30 часова.
Прилаз лицима са инвалидитетом, у инвалидским колицима није могућ без пратиоца, због постојања техничких
баријера на улазу у зграду (важи и за Књажевац и за Београд).
Адресе за електронску пошту и контакт телефони :
office@jpstaraplanina.rs
телефони: 019/731-110, 011/26-26-596

Повратак на садржај
Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Јавном предузећу „Стара планина“, у току 2009.године, није поднет ни један захтев за информације од јавног
значаја.
Јавном предузећу „Стара планина“, у току 2010.године, није поднет ни један захтев за информације од јавног
значаја.
Јавном предузећу „Стара планина“, у јануару 2012.године, поднет је захтев за информацију о јавним
набавкама, од стране „Топличког центра за демократију и људска права“ из Прокупља.
Јавном предузећу „Стара планина“, у марту 2012.године, поднет је захтев за информацију о јавним набавкама
у 2011.години, од стране организације „Транспарентност Србија“ из Београда.
Јавном предузећу „Стара планина“, у децембру 2012.године, поднет је захтев за информацију о јавним
набавкама у 2011.години, од стране Центра за истраживачко новинарство из Београда.
Јавном предузећу „Стара планина“, у јануару 2013.године, поднет је захтев за информацију од јавног значаја
од стране Владимира Костића, новинара.
Јавном предузећу „Стара планина“, у марту 2013.године, поднет је захтев за информацију од јавног значаја од
стране „Рејтинг центра Црбије“.
Јавном предузећу „Стара планинина“, у августу 2013.године, поднет је захтев за информацију од јавног значаја
од „Транспарентности Србија“ из Београда.
Јавном предузећу „Стара планина“, у јануару 2014.године, поднет је захтева за информацију од јавног значаја
од стране БИРН Србија – Балканска истраживачка мрежа из Београда.
Јавном предузећу „Стара планина“, у новембру 2014. године, поднет је захтев за информацију од јавног значаја
од стране Предрага Благојевића, новинара.
Јавном предузећу „Стара планина“, у фебруару 2015.године, поднет је захтев за информацију од јавног значаја
од стране Полицy центер – Центра за практичну политику из Београда.
Јавном предузећу „Стара планина“, у јулу 2015.године, поднета су два захтева за информацију од јавног значаја
од стране Центра за владавину права из Београда.
Јавном предузећу „Стара планина“, у априлу 2017. године,поднет је захтев за информацију од јавног значаја
од стране Топличокг центра за демократију и људска права из Прокупља.
Јавном предузећу „Стара планина“, у марту 2018.године, поднет је захтев за информацију од јавног значаја од
стране портала www.pistaljka.рс.
Јавном предузећу „Стара планина“ у децембру 2018.године, поднет је захтев за информацију од јавног значаја
од стране портала www.pistaljka.rs.

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.

Страна 12

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАРА ПЛАНИНА“
Јавном предузећу „Стара планина, у мају 2019.године, поднет је захтев за информацију од јавног значаја од
стране Компаративног центра Србије.
Јавном предузећу „Стара планина“, у јулу 2019.године, поднет је захтев за информацију од јавног значаја од
стране физичког лица, Марка Ристића.
Јавном предузећу „Стара планина“, у јуну 2019.године, поднет је захтев за информацију од јавног значаја од
стране организације „Транспарентност“ Србија.
Повратак на садржај

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“ основано је као јавно предузеће за
развој, изградњу и уређење туристичког центра „Бабин зуб", Књажевац, Књаза Милоша бр. 41. Одлуком о
оснивању Јавног предузећа за развој, изградњу и уређење туристичког центра „Бабин зуб“ на Старој планини
(„Службени лист Општине“ број 14/90, 3/93 и 23/93) Скупштине општине Књажевац. Предузеће је уписано у
Регистар Привредног суда у Зајечару под Фи-410/99 од 31.12.1999. године.
Скупштина општине Књажевац је донела Одлуку о преносу оснивачких права у Јавном предузећу за
развој, изградњу и уређење Туристичког центра „Бабин зуб“ Књажевац, са општине Књажевац на Републику
Србију, број 023-8/2008-01 од 17. марта 2008. године.
У складу са наведеном одлуком и Закључком Владе 05 број 023-5983/2007-008 од 27. марта 2008.
године, дана 10. априла 2008. године закључен је Уговор о преносу оснивачких права у Јавном предузећу за
развој, изградњу и уређење туристичког центра „Бабин зуб“ Књажевац, између Републике Србије и Општине
Књажевац оверен пред Првим општинским судом у Београду под Ов. број ИИ 2029/08.
Влада је донела Одлуку о изменама оснивачког акта Јавног предузећа за развој, изградњу и уређење
туристичког центра „Бабин зуб“ (сада „Стара планина“), Књажевац, на основу Закључка Владе број 05 бр. 0235986/2007-8 од 27. марта 2008. године, а на основу кога је закључен Уговор број 023-11/08-02 од 10.04.2008.
године, оверен пред Првим општинским судом у Београду, ИИ Ов.бр. 2029/08 од 10.04.2008. године, о преносу
оснивачких права над Јавним предузећем за развој, изградњу и уређење Туристичког центра „Бабин зуб“ са
Општине Књажевац на Републику Србију.
Решењем Владе Републике Србије 05 Број: 023-550/2009 од 05.02.2009. године, дата је сагласност на
Одлуку о статусној промени спајања уз припајање Друштва са ограниченом одговорношћу за координацију и
оперативно вођење пројекта развоја планинског туризма на подручју Старе планине „Стара планина“ д.о.о.
Књажевац, Јавном предузећу за развој, изградњу и уређење туристичког центра „Бабин зуб“, Књажевац, коју
Одлуку је донео Управни одбор ЈП „Бабин зуб“ на седници одржаној дана 12. јануара 2009. године.
На основу наведеног решења Владе, дана 12. фебруара 2009. године, закључен је Уговор о спајању
уз припајање „Стара планина“ д.о.о. Књажевац, Јавном предузећу „Бабин зуб“ Књажевац.
Решењем Владе Републике Србије 05 Број: 023-2642/2009 од 14.05.2009. године извршена је промена имена у
Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац.

Повратак на садржај

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
На основу члана 8. Став 1., а у вези члана 82, сст.1 и 3. Закона о средствима у својини Републике
Србије („Службени гласник РС“, бр.53/95, 3/96 – исправка, 54/96, 32/97, 101/05-др.закон) и члана 43.став 3.
Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр.55/05, 101/07 и 65/08), на предлог Републичке дирекције за имовину
Републике Србије, Влада је донела Закључак и одлучила да се у својиму Републике Србије, за потребе Јавног
предузећа за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац, прибаве непокретности путем изградње
објеката и то: мини хотела, хотелско-апартманског насеља, вишепородичних апартмана – пансион типа 1,
вишепородичних апартмана – пансион типа 2, јавног сервиса, са пратећом комерцијалном и спортско
рекреативном инфраструктуром.
Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац, у сарадњи са надлежним
министарством, бира суинвеститора на основу јавног позива са битним елементима из Закључка Владе и
објављује га у дневном листу, као и да поведе поступак јавног тендера за избор суинвеститора.
Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац, у обавези је да поред
изградње објеката из ове тачке, са пратећим комерцијалном и спортском инфрастурктуром, изгради и посебне
објекте секундарне саобраћајне, енергетске и комуналне инфраструктуре на простору грађевинских парцела,
који би били у функцији изграђених објеката. Јавно предузеће „Стара планина“, у сарадњи са надлежним
министарством, у одговарајућем поступку врши избор оператера, коме поверава управљање изграђеним
смештајним капацитетима.

Повратак на садржај
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9. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Одлука о усклађивању пословања ЈП Стара планина са Законом о јавним предузећима
Статут „Сл. Гласник“ 10/18 од 07.02.2018. године. ,,Сл. Гласник" 10/18
Правилник о раду ЈП Стара планина
Одлука о измени Правилника о раду ЈП Стара планина
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈП Стара планина
Етички кодекс 58/17 од 27.6.2017.
Правилник о начину коришћења службених возила у ЈП „Стара планина“ 180/18 од 22.02.2018.
Правилник о накнади трошкова запослених у ЈП „Стара планина“ 178/18
Правнилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама 160/18 од 22.02.2018.
Правилник о начину рада комисије за ревизију ЈП „Стара планина“ 182/18 од 22.02.2018.
Правилник о спонзорствима и донацијама у ЈП „Стара планина“ 184/18 од 22.02.18.
Правилник о пословној тајни у ЈП „Стара планина“ 186/18 од 22.02. 2018.
Правилник о мерилима за избор директора чији је оснивач ЈП „Стара планина“ 188/18 од 22.02. 2018.
Пословник о раду Надзорног одбора ЈП „Стара планина“ 171/18 од 22.02. 2018.
Правилник о правима, обавезама и одговорностима у области безбедности и здравља људи на раду
Правилник о заштити од пожара
Правилник о документацији и канцеларијском пословању
Правилник о уређењу поступка јавне набавке
Правилник о раду са средствима финансијског обезбеђења

Повратак на садржај
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10. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
ЈП Стара Планина се, у складу са важећим Закључцима, донетим од стране Владе Републике Србије,
бави изградњом туристичког комплекса на локацији Јабучко равниште на Старој планини, што подразумева:
прибављање земљишта за изградњу, учешће у изради планске и техничке документације у циљу привођења
земљишта предвиђеној намени, прибављање одговарајућих мишљења, услова и сагласности од ресорних
министарстава, Дирекција, Управа и Завода, прибављање грађевинских дозвола за изградњу будућих објеката,
координацију и стручни надзор у току изградње, исходовање употребних дозвола и одржавање изграђених
објеката.
Поред планираног наставка изградње смештајних капацитета и пратећих комерцијалних, спортско
рекреативних објеката, као и примарне и секундарне инфраструктуре на Старој планини, ЈП „Стара планина",
наставља и проширује своје учешће вршењем функције пружања консултантских услуга, изналажења и избора
суинвеститора за изградњу планираних објеката, као и оператера за управљање изграђеним објектима
Јавно предузеће од 2012. године перманентно врши услуге испоруке воде као и одржавање
инсталација друге комуналне инфраструктуре (каналисање отпадних вода, надзор над системом
електроснабдевања), партерног уређења око хотела на Старој планини, а за потребе „СП Ресорт“ ДОО на
Јабучком равништу на Старој планини.
ЈП Стара планина такође врши и услуге специјализоване механизације и опреме, одржавање
приступних саобраћајница, пешачких стаза и платоа у летњим и зимским условима, одржавање зелених и
слободних површина и одржавање парковског мобилијара.

Повратак на садржај
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11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Услуге стручног надзора:
-

-

-

врши контролу да ли се грађење врши према техничкој документацији,
врши проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација које се уграђују,
редовно и благовремено врши контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и
примену одговарајућих прописа, стандарда и техничких норматива, укључујући и стандарде
приступачности,
врши контролу и оверу количина изведених радова,
проверава примену услова и мера за заштиту животне средине и заштиту суседних објеката,
инсталација, уређаја и опреме,
редовно прати динамику извођења радова и усклађености извођења радова са уговореним
роковима,
благовремено извештава Наручиоца о току извођења радова, а наричито у случају ако утврди да
се приликом извођења радова одступа од основне концепције извођења радова, предвиђених
квалитета материјала или у погледу других елемената, који би утицали на квалитет радова,
утврђену вредност радова или на продужење рокова извођења радова,
даје упутства Извођачу радова и решава друга питања која се појаве у току извођења радова.

Услуге одржавања комуналне инфраструктуре на Старој планини обухватају перманeнтну активност
на праћењу и одржавању система за водоснабдевање, контролисању квалитета воде, каналисању отпадних
вода, контроли и одржавању других инфраструктурних система (трафо станице и електроводови,
саобраћајнице), одржавању простора у летњим и зимским условима и др.
На захтев органа у поступку издавања дозвола ЈП „Стара планина“ даје стручна мишљења,
сагласности и услове у поступку израде планова и издавања локацијских услова.

Повратак на садржај
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12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
Јавно предузеће „Стара планина“, вршило је стручни надзор над испоруком, монтажом и пуштањем у рад
опреме у ТС 35/10 кВ „Индустријски парк“, ТС 35/10 кВ „Топли до“ и до ТС 35/10 кВ“Јабучко равниште.
ЈП Стара планина вршило је услуге стручног надзора над изградњом једносистемских 35 кВ надземних вода
од ТС 35/10 кВ „Темска“ до ТС 35/10 кВ „Топли до“ и до ТС 35/10 кВ „Јабучко равниште“ о двосистемских
надземних водова 35 кВ од ТС 110-35 кВ „Пирот1“ до ТС 35-10 кВ „Пирот-4“ и од ТС 110-35 кВ „Пирот-1“ до
места уклапања ТС 35-10 кВ – ТС 35/10 кВ „Темска“.
По уговору са СП Ресорт ДОО Кална, ЈП Стара планина врши услуге испоруке воде и каналисања отпадних
вода као и одржавање простора у летњим изимским условима и партерно уређење на јабучком равништу на
Старој планини.
ЈП „Стара планина“ је по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у 2018. издало
услове за издавање локацијских услова за заинтересоване инвеститоре у оквиру ПДР Јабучко равниште 2.
фазе.

Повратак на садржај
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13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Приходи и расходи дефинисани Програмом пословања планирани су у складу са пословном политиком
предузећа и препорукама Владе.
Приходи
Јавно предузеће је остварује приходе из сопственог пословања као и из буџета Републике Србије тј.
са економске класификације 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, Глава 32
– Министарства трговине туризма и телекомуникација, функција 473-туризам. Износ субвенција са ове
позиције у 2018. години износио је 20.000.000 динара а у 2019. износи 10.000.000 динара.
ЈП „Стара планина“ Књажевац је 01.10.2018. године закључило Зговор о закупу хотела са СП РЕСОРТ
д.о.о., на основу чега од тог дана до данас остварује приходе од давања непокретности у закуп, односно
остварује приходе од инвестиционе некретнине .
ррачун

ПОЗИЦИЈА

AOП

Текућа година

Претходна
година

1001

47.248

44.403

1002

0

0

1009

20.297

20.388

1010

20.297

20.388

23.845

20.546

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
60 до 65,
осим 62 и
63
60
600
601
602
603
604
605
61
610
611
612
613
614
615
64

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 +
1007+ 1008)
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима
на домаћем тржишту
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима
на иностраном тржишту
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на
домаћем тржишту
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на
иностраном тржишту

1003
1004
1005
1006

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту

1007
1008

5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

1014

6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном
тржишту
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,
ДОНАЦИЈА И СЛ.
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1011
1012
1013

1015
1016
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1017

3.106

3.469

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

1018

87.018

69.827

50

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

1019

62

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ
ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1020

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

1023

738

981

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ
РАСХОДИ
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)

1024

3.479

3.481

1025

32.235

29.818

1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032

6.018
18.056

12.353
5.497

26.492

17.697

39.770
12.893

25.424
12.473

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)

1033

111

56

660

1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица

1034

661

2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица

1035

1037

111

56

65
50 до 55,
62 и 63

630
631
51 осим
513
513
52
53
540
541 до 549
55

66
66, осим
662, 663 и
664

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

1021
1022

669

3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и
заједничких подухвата
4. Остали финансијски приходи

662

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)

1038

12.743

11.736

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

1039

39

681

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)

1040

4.578

19.244

1041

0

0

4.539

18.550

665

663 и 664
56
56, осим
562, 563 и
564
560
561
565
566 и 569
562

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ
ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 +
1043 + 1044 + 1045)
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним
лицима
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним
лицима
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и
заједничких подухвата

1036

1042
1043
1044

4. Остали финансијски расходи

1045

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1046

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ
ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1047

39

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)

1048

8.315

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ
ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ
ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА

1049

1051

2.070

67 и 68,
осим 683 и
685

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1052

12.178

53387

57 и 58,
осим 583 и
585

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

1053

926

26085

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)

1054
22.273

4893

22.273

4893

1.530

18087

23.803

22980

563 и 564

683 и 685

583 и 585

69-59

59-69

721
део 722
део 722
723

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ
ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,
РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И
ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

6.771

1050

1055
1056
1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)

1058

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

1059

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1060

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

1061
1062

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)

1064

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)

1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

1066
1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

1070
1071

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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Детаљнији подаци о приходима и расходима, завршни рачуни за све године пословања, извештаји ревизора и
др. Доступни су на сајту ЈП „Стара планина“ на линку http://www.jpstaraplanina.rs/cir/o-nama/finansijski-izvestaji/
Програм пословања за 2017. годину као и извештаји о степену реализације програма пословања по кварталима
у 2017. години доступни су на линку: http://www.jpstaraplanina.rs/cir/izvestaji-za-2017-godinu/
Финансијски извештај - завршни рачун за 2017. доступан је на линку: http://www.jpstaraplanina.rs/cir/izvestaji-za2017-godinu/
Извештај независног ревизора за 2017. годину доступан је на линку http://www.jpstaraplanina.rs/cir/izvestaji-za2017-godinu/
Програм пословања за 2018. годину и програм субвенција за 2018. годину доступни су на линку
http://www.jpstaraplanina.rs/cir/izvestaji-za-2018/
Квартални извештаји за 2018.годину доступни су на линку http://www.jpstaraplanina.rs/cir/izvestaji-za-2018/
Финансијски извештај - завршни рачун за 2018. доступан је на линку: http://www.jpstaraplanina.rs/cir/zavrsniracun-za-2018-godinu/
Консолидовани
финансијски
извештај
за
2018.
годину
доступан
је
на
линку
http://www.jpstaraplanina.rs/cir/konsolidovani-finansijski-izvestaj-za-2018-godinu/
Квартални извештаји за 2019. годину доступни су на линку http://www.jpstaraplanina.rs/cir/2019/
Повратак на садржај

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Подаци о јавним набавкама доступни су на сајту ЈП Стара планина http://www.jpstaraplanina.rs/cir/javnenabavke/
Квартални извештаји Управи за јавне набавке доступни су на линку:
http://www.jpstaraplanina.rs/cir/izvestaji/
За 2017. годину:
За први квартал:
http://www.jpstaraplanina.rs/data/prvi_kvartal_2017.pdf
За други квартал:
http://www.jpstaraplanina.rs/data/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0
%B8_2_.pdf
За трећи квартал: http://www.jpstaraplanina.rs/data/files/informatori/scan0067_rotated_1_rotated_1_.pdf
За четврти квартал:http://www.jpstaraplanina.rs/data/KVARTAL_2.pdf
За 2018. годину:
За први квартал: http://www.jpstaraplanina.rs/data/KVARTAL_1.pdf
За други квартал: http://www.jpstaraplanina.rs/data/KVARTAL_2.pdf
За трећи квартал: http://www.jpstaraplanina.rs/data/KVARTALNI_IZVE%C5%A0TAJ_JN_3_kvartal.pdf
За четврти квартал: http://www.jpstaraplanina.rs/data/cetvrti_kvartal_2018.pdf
За 2019.годину:
За први квартал: http://www.jpstaraplanina.rs/data/KVARTALNI_2019_prvi_kvartal.pdf
За други квартал: http://www.jpstaraplanina.rs/data/Kvartalni_izve%C5%A1taj_2_Kvartal.pdf

Повратак на садржај

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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15.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Јавно предузеће „Стара планина“, није додељивало нити тренутно додељује државну помоћ у било
којем облику (трансфери, субвенције, дотације, донације, учешће у финансирању пројеката, кредити под
повлашћеним условима, ослобађање од плаћања накнада, уступање средстава и слично).

Повратак на садржај

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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16. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
Зараде запослених планиране су и исплаћене у складу са следећим важећим законским прописима:
Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012), Закон о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014), Закон о буџетском систему („Службени
гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.) 108/2013, 142/2014 и
68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016) и Правилником о раду ЈП „Стара планина“.
Све зараде ЈП „Стара планина“ планиране су и обрачунаване у складу са важећим законским
прописима и Правилником о раду, и приликом исплате зарада сваког месеца је добијена сагласност од
надлежних Министарстава.
Настале разлике између обрачунате зараде бруто 2 у 2018. години, пре и после примене Закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања
корисника јавних средстава и обрачунате зараде, уплаћују се у буџет Републике Србије.
Закључно са 31.12.2018. године број запослених у ЈП „Стара планина“ је 15 (петнаест).
Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћују се у складу са Одлуком Владе о критеријумима и
мерилима за утврђивање висине накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора Јавних предузећа
(Закључак 05 Број: 121-11800/2016 од 15.12.2016. године.)
Накнада члановима и председнику Комисије за ревизију исплаћуји се на основу одлуке Надзорног
одбора ЈП „Стара планина“ број 15/17 од 13.02.2017. године.
Број запослених у предузећу у јулу 2019.године, у ЈП „Стара планина“ је 14. Предузеће је организовано тако
да не постоје типска радна места (више запослених) за које је могуће исказати зараде.
Исплаћене зараде и накнаде за јул 2019. године у бруто 1 износу
Исплаћена просечна бруто I зарада за јул 2019. године по запосленом
Исплаћена бруто I зарада за јул 2019. године за пословодство - ДИРЕКТОР предузећа
Исплаћена просечна бруто I зарада за јул 2019. године по запосленом без пословодства
Укупан број запослених за јул 2019. године са пословодством

105.930,74
218.605,00
97.263,49
14

НАКНАДЕ ЗА НАДЗОРНИ ОДБОР ЗА ЈУЛ 2019. ГОДИНЕ
Исплаћена просечна бруто накнада за јул 2019. године по члану НО без председника НО
Исплаћена просечна бруто накнада за јул 2019. године по члану НО са председником НО
Исплаћена просечна бруто накнада за јул 2019. године председнику НО
Укупан број чланова НО за јул 2019. године са председником НО

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.

68.240,51
70.969,94
81.887,66
5
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НАКНАДЕ КОМИСИЈИ ЗА РЕВИЗИЈУ ЗА ЈУЛ 2019. ГОДИНЕ
Исплаћена просечна бруто накнада за јул 2019. године по члану КЗР без председника КЗР
Исплаћена просечна бруто накнада за јул 2019. године по члану КЗР са председником КЗР
Исплаћена просечна бруто накнада за јул 2019. године председнику КЗР
Укупан број чланова КЗР за јул 2019. године са председником КЗР

26.415,68
26.709,19
27.296,20
3

Повратак на садржај

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Предузеће послује на локацијама Књажевац, Милоша Обилића бр. 1(канцеларије седишта), Београд
Коче Поповића 3 (канцеларије огранка) као и на локацији Стара планина где се налази Хотел и објекти
инфраструктуре. Средства за рад дата су према стању утврђеном пописом на дан 31.12.2018. године.
Стање на дан
31.12.2017.
Претходна
година

У 000 дин
Стање на дан
31.12.2018.
Текућа
година

СТАЛНА ИМОВИНА

4.056.185

4.061.310

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА

3.744.443

3.763.643

48.225

55.191

ПОЗИЦИЈА

1. Земљиште
2. Грађевински објекти
3. Постројења и опрема
4. Инвестиционе некретнине
5. Остале некретнине, постројења и опрема
6. Некретнине, постројења и опрема у припреми
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему

296.700

216.309

3.343.225

3.354.032

38.260

49.521

18.033

11.045

ЈПСП располаже објектима инфраструктуре на Старој планини
КАБЛОВСКИ ВОД

4.357.729,00

ТРАФО СТАНИЦА ТС1

3.087.816,00

ТРАФО СТАНИЦА ТС2

3.164.816,00

ТРАФО СТАНИЦА ТС6

3.164.816,00

РЕЗЕРВОАР ДОЈКИНО ВРЕЛО
КАПТАЗА СОПУР

28.016.165,97
9.264.466,29

КОЛЕКТОР

14.616.943,12

ПРИМАРНИ ЦЕВОВОД

19.720.112,76

РЕЗЕРВОАР ВИДИКОВАЦ

48.914.609,92

КАПТАЗА ДОЈКИНО ВРЕЛО

4.881.915,54

АТМОСФЕРКА КАНАЛ.Ц1,Ц2,Ц3
ЈАВНА РАСВЕТА Ц1
ЈАВНА РАСВЕТА Ц2

38.711.445,39
4.797.809,97
4.028.295,46

ПУТ Ц1

59.785.746,35

ПУТ Ц2

39.544.656,62

ПУТ Ц3

15.040.562,50

ЈАВНА РАСВЕТА Ц3

1.453.132,99

СИГНАЛИЗАЦИЈА Ц1

149.612,01

СИГНАЛИЗАЦИЈА Ц2

189.489,60

СИГНАЛИЗАЦИЈА Ц3

36.029,73

ПАРКИНГ П7

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.

12.342.780,74
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ПАРКИНГ П8

58.953.814,39

ПУТ Ц4

23.878.897,06

ПУТ Ц6

35.975.381,62

КАБЛОВ.ВОД ТС6 ДО ТС ВИДИКОВАЦ

11.408.006,00

ТРАФО СТАНИЦА ТС3

5.440.000,00

ТРАФО СТАНИЦА ВИДИКОВАЦ ТС ВИД

3.091.550,00

ЈП „Стара планина“ располаже следећим возним парком и радним машинама:
ЧИСТАЧ СНЕГА РМТ-СНТ61Е - 2011

115.500,00

МУЛТИ РАДНА МАШИНА АВАНТ 420 - 2012 год

2.887.500,00

КОМПРЕСОР ЗА СНЕГ - 2011

590.640,00

КОСИЛИЦА СА КУТИЈОМ - 2011

629.481,00

МОТОРНЕ САНКЕ YАМАХА РС ВЕНТУР - 2012 год

1.491.525,42

МУЛТИКАР СПЕЦ.ВОЗИЛО ЗА ЧИШЧЕЊЕ Снега XK 4x4 LANG
КОМБИНОВАНА ГРАђ. МАШИНА ЈЦБ Т - 2013

12.517.200,00
9.690.000,00

ЛАНД РОВЕР – 2002 год.

500.000,00

АУТО КИА СПОРТАГЕ 1.7 – 2011 год.

736.527,50

Детаљни подаци о попису налазе се на линку: http://www.jpstaraplanina.rs/cir/popis/
За спровођење свакодневних пословних активности неопходних за функционисање рада предузећа, запослени
користе основне софтверске пакете у ОС Wиндоwс (МС Оффице и МС Оутлоок), а за потребе рачуноводства
предузеће поседује књиговодствени софтвер. Од рачунарске опреме користе се десктоп и лаптоп рачунари,
штампачи и скенери новије генерације.
За адекватно функционисање тј. пословања хотела на Старој планини, обезбеђен је софтверски пакет према
стандардима за ту област (Мицрос Софтwаре, Фиделио Суите 8 Про, Материалс Цонтрол, Буссинес Солутионс
Суите и пратећи модули), као и неопходну хардверску опрему.
Повратак на садржај

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Информације у поседу Јавног предузећа „Стара планина“, налазе се на следећим врстама носача
информација:

18.1. Папирна документација
Папирна документација је разнородна, налази се у седишту предузећа у Књажевцу, М.Обилића 1 и
Огранку Предузећа, у Коче Попивића 3, у Београду. Финансијска документа о плаћању за потребе ЈП „Стара
планина“, укључујући и документацију о обрачуну и исплати плата, налази се у Огранку Београд, код лица
овлашћеног за вођење финансијских послова. Папирна документација везана за пословање органа: досијеа
запослених, документација о регистрацији органа, отварању ПИБ-а, документација о набавци опреме и других
средстава за рад ЈП „Стара планина“, чува се у Огранку Београд, Коче Поповића 3.
Архива предузећа налази се у посебној просторији у Београду у ул Коче Поповића бр. 3 која је
закључана и обезбеђена алармом.
Папирна документација која се односи на предмете у раду чува се код референата задужених за те
предмете.
Документација се чува уз примену одговарајућих мера заштите и правила о канцеларијском
пословању.

18.2. Хард дискови рачунара
На чврстим дисковима рачунара који се користе у раду овог органа налазе се најзначајније врсте
докумената, које према локацији и начину чувања података можемо издвојити у две групе:
а) подаци ускладиштени на радним станицама – подаци потребни за свакодневни рад и лична
складишта података сваког запосленог.
б) подаци ускладиштени на серверима – архива и бекап података

18.3. Компакт дискови, преносни хард дискови, УСБ меморије, меморијске картице
Предузеће поседује већи број компакт дискова на којима се налазе разни подаци потребни у
свакодневном раду. Предузеће поседуме и компакт дискове добијене од других институција, а посебно
пројектантских кућа које се чувају уз пројекте у архиви предузећа. Предузеће поседује и компакт дискове са
форографијама важним за пословање и промоцију пројекта.
Преносни хард дискови, УСБ меморије и меморијске картице не служе за чување и архивирање
података, већ само за пренос и повремено коришћење.

Посебну заштиту уживају:

•

папирни документи и базе података у електронском облику, који садрже податке о личности,
као што су персонална досијеа запослених и финансијска документација о платама,
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накнадама, и сл, који се чувају под кључем у ормарима од неовлашћеног физичког приступа,
односно приступа електронским путем расположивим базама података. На овај начин се
чувају и нарочито осетљиви подаци из члана 16. Закона о заштити података о личности.

18.4. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1.1

ПДР

Јабучко равниште

1.2

ПДР

Јабучко равниште

1.4

ПДР
концепт

1.5

ПДР нацрт

1.6.

ПДР

Далековод 35кв Балта
Бериловац - Јабучко
равниште
Далековод 35кв Балта
Бериловац - Јабучко
равниште
Далековод 35кв Балта
Бериловац - Јабучко
равниште

1.3

Измене и допуне плана детаљне
регулације Јабучко равниште
Књига И
Измене и допуне плана детаљне
регулације Јабучко равниште
Књига ИИ
Извештај о процени утицаја.

ИАУС

Концепт ПДРа за потребе изградње
далековода 35кв Балта Бериловац Јабучко ранвиште на Старој планини
Нацрт ПДРа за потребе за изградње
далековода 35кв Балта Бериловац Јабучко Равниште на Старој планини
ПДР далековод 35кв Балта Бериловац
- Јабучко Равниште на Старој планини

ИАУС

ИАУС

ИАУС
ИАУС

ПРОЈЕКТИ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ СА ГЕОДЕТСКИМ ОБЕЛЕЖАВАЊЕМ
2.6

ППГО

ТС 6

2.7

ППГО

ТС Видиковац

2.8

ППГО

ТС 1

2.9

ППГО

ТС 2

2.10

ППГО

Ц3

2.11

ППГО

Ц8

2.12

ППГО

ГП6

2.13

ППГО

Ц2 продужетак

2.14

ППГО

ГП15

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.

Пројекат препарцелације К.П. 4089 за
ТС6
Пројекат препарцелације К.П. 8863/2
за ТС Видиковац
Пројекат препарцелације К.П. 8847 за
ТС1
Пројекат препарцелације К.П. 8762/2
за ТС2
Пројекат препарцелације К.П. 4070/1,
4068, 4067/1, 4055/4, 4055/2 за
формирање Ц3
Пројекат препарцелације К.П. 3972/1,
3972/2, 3972/3, 4089/1 И 4089/4 за
формирање Ц8
Пројекат препарцелације К.П. 4055/1,
4056/1, 4056/3, 4064/2, 4053, И 4054 за
формирање ГП6
Пројекат препарцелације К.П. 3972/1,
3972/2, 4089/1, 4089/2, и 4089/3 за
формирање Ц2 продужетак

Геомап

Пројекат препарцелације К.П. 4070/1,
4071, 4072/2, 4072/1, 4069/1, 4068,
4070/2, и 4055/4за формирање ГП15

ИнфоМАП

Геомап
Геомап
Геомап
ИнфоМАП
ИнфоМАП
ИнфоМАП
ИнфоМАП
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2.15

ППГО

Ц2

Пројекат препарцелације К.П. 3972/1,
3972/2, 3972/3, 3972/4, 3975/1, 3975/2,
3973, 3974, 4056/1, 4056/2, 4061/1,
4064/3, 4063/1, 4062/1, 4064/1, 4065/1,
4070/1 и 4071 за формирање Ц2

ИнфоМАП

2.16

ППГО

Ц1

Пројекат препарцелације К.П. 4071,
4072/2, 240/1 и 240/3, 8846/1, 8846/2,
8845/1, 8845/2, 8763/1, 8763/2, 8763/3,
8762/1, 8762/2, 8764/1, 8764/2, 8843/1,
8843/2 за формирање Ц1
Пројекат препарцелације К.П. бр.
4067/1, 4089/11, 4064/1 и 4065/1 у КО
Ћуштица
Пројекат препарцелације К.П. 4068/2 и
4070/1 у КО Ћуштица

ИнфоМАП

2.17
2.18

ППГО

ГП 10

ППГО

ГП 11

2.19

ППГО

ГП 16

2.20

ППГО

ГП И11

2.21

ППГО

ГП ЦС Лескова

2.22

ППГО

ГП ЦС Зубска река

Пројекат препарцелације ради
формирања грађевинске парцел 16
Пројекат препарцелације ради
формирања грађевинске парцел И11
Пројекат препарцелације ради
формирања грађевинске парцел за
изградњу црпне станице Лескова

Пројекат препарцелације ради
формирања грађевинске парцел за
изградњу инфраструктурне парцеле
11

Урбим
Урбим
Урбим
Урбим
Дирекција за
развој
урбанизам и
изградњу
општине
Књажевац
Дирекција за
развој
урбанизам и
изградњу
општине
Књажевац

ПРОЈЕКТИ ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА
3.1

ПГО

ГП 39 и 39а

3.2

ПГО

ГП 35

3.3

ПГО

ГП 36

3.4

ПГО

ГП 11

3.5

ПГО

ГП 37

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.

Пројекат геодетског обележавања
грађевинске парцеле 39 и 39а
Пројекат геодетског обележавања
грађевинске парцеле 35
Пројекат геодетског обележавања
грађевинске парцеле 36
Пројекат геодетског обележавања
грађевинске парцеле 11
Пројекат геодетског обележавања
грађевинске парцеле 37

ИАУС
ИАУС
ИАУС
ИАУС
ИАУС
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3.6

ПГО

ГП 38

3.7

ПГО

ГП 39 и 39а

Пројекат геодетског обележавања ИАУС
грађевинске парцеле 38
Пројекат геодетског обележавања ИАУС
грађевинске парцеле 39 и 39а

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ
4.1

УП

ГП10 и 10а

Урбанистички пројекат 1А фазе

ИАУС

4.2

УП

ГП 6

Урбанистички пројекат локације 18

ИАУС

4.3

УП

ГП 11 и 15

Урбанистички пројекат локације 17

ИАУС

4.4

УП

ГП 39 и 39а

Урбанистички пројекат локације 12

ИАУС

4.5

УП

ГП 36

Урбанистички пројекат локације 9

ИАУС

4.6

УП

ГП 37

Урбанистички пројекат локације 10

ИАУС

4.7

УП

ГП 38

Урбанистички пројекат локације 11

ИАУС

4.8

УП

ГП 35

Урбанистички пројекат локације 8

ИАУС

4.9

УП

ГП 5 и 9

Урбанистички пројекат локације 2

ИАУС

ГЕНЕРАЛНИ ПРОЈЕКТИ
5.1

ГП

5.2

ГП

5.3

ГП

канализација
будућег
туристичког
центра
Јабучко равниште на
Старој планини
водоснабдевање будућег
туристичког
центра
Јабучко равниште на
Старој планини
пројекат пута Балта
Бериловац - Ћуштица Јабучко равниште

Генерални пројекат канализационе
инфраструктуре
будућег
туристичког
центра
Јабучко
равниште на Старој планини
Генерални
пројекат
водоснабдевања
будућег
туристичког
центра
Јабучко
равниште на Старој планини
Генерални пројекат пројекат пута
Балта Бериловац - Ћуштица Јабучко равниште

Јарослав
Черни
Јарослав
Черни
ШИД
ПРОЈЕКТ

ПРОЈЕКАТ ГЕОМЕХАНИКЕ

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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6.1

ПГМХНК

водоснабдевање
будућег
туристичког
центра
Јабучко равниште на Старој
планини

Елаборат Геотехничка
документација за потребе израде
идејног пројекта
водоснабдевања и каналисања
отпадних вода будућег
туристичког центра "Јабучко
равниште" на Старој планини

Геоалфа

6.2

ПГМХНК

ГП 10, 10А, 15, 15А и 11

Елаборат
Геотехничка
документација за потребе израде
идејног пројекта планираних
објеката на ГП 10, 10А, 15, 15А и
11 у оквиру туристичког ризорта
"Јабучко равниште" на Старој
планини

Геоалфа

6.3

ПГМХНК

ГП 10, 10А, 15, 15А и 11

Анекс
елаборату
Геотехничка документација за
потребе израде идејног пројекта
планираних објеката на ГП 10,
10А, 15, 15А и 11 у оквиру
туристичког ризорта "Јабучко
равниште" на Старој планини
Геотехнички услови изградње
објекта 1Г, 1Х и 1И на ГП 10А

Геоалфа

6.4

ПГМХНК

ГП 10, 10А, 15, 15А и 11

Геоалфа

6.5

ПГМХНК

Ц1, Ц2 и Ц3

6.6

ПГМХНК

ППОВ

ИИ
Анекс
елаборату
Геотехничка документација за
потребе израде идејног пројекта
планираних објеката на ГП 10,
10А, 15, 15А и 11 у оквиру
туристичког ризорта "Јабучко
равниште" на Старој планини
Геотехнички услови изградње
хотелског комплекса на ГП 10А
Геотехничка документација за
потребе израде идејног пројекта
саобраћајница Ц1, Ц2 и Ц3 са
припадајућом инфраструктуром у
оквиру
туристичког
центра
"Јабучко равниште" на Старој
планини
Геотехничка документација за
потребе израде идејног пројекта
постројења за пречишћавање
отпадних
вода
у
оквиру
туристичког центра "Јабучко
равниште" на Старој планини

Геоалфа

Геоалфа

ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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7.1

ПСО

водоснабдевање
будућег Предходна студија оправданости Јарослав
и Черни
туристичког центра Јабучко водоснабдевања
канализационе
инфраструктуре
равниште на Старој планини

7.2

ПСО

ГП 10а - хотел

7.3

ПСО

Л 17

будућег туристичког центра
Јабучко равниште на Старој
планини
Студија
оправданости
хотелско-апартманског насеља
на грађевинској парцели 10А
Претходна студија оправданости
за изградњу локалног пута Л 17,
путног правца П 243 Балта
Бериловац - Ћуштица - Јабучко
равниште

Машинопројект
ШидПРОЈЕКТ

СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
8.1

СПО

ГП 10а - хотел

8.2

СПО

Ц1, Ц2 и Ц3

8.3

8.4

водоснабдевање
будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

СПО

Студија о процени утицаја на
животну средину пројекта изградње смештајних капацитета
Иа фазе туристичког ризорта на
грађевинској парцели 10а на
локацији Јабучко равниште на
Старој планини
Студија
о процени утицаја на животну
средину пројекта - изградње
путне
инфраструктуре,
саобраћајнице Ц1, Ц2 и Ц3 на
локацији Јабучко равниште на
Старој планини
Студија
о процени утицаја на животну
средину
пројекта
водоснабдевања и каналисања
санитарних
вода
будућег
туристичког центра на локацији
Јабучко равниште на Старој
планини

Ецологица
УРБО
Крагујевац

Ецологица
УРБО
Крагујевац

Ецологица
УРБО
Крагујевац

Уз ПДР далековода 35кв Извештај о стратешкој процени ИАУС
Балта Бериловац - Јабучко утицаја на животну средину ПДРа
далековода
35кв
Балта
равниште
Бериловац - Јабучко равниште

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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ИДЕЈНИ ПРОЈЕКТИ

Идејни грађевински пројекат
саобраћајница Ц4, Ц6 и
паркиралишта на парцели 7 и
8
Идејни пројекат саобраћајне
сигнализације и опрема на
саобраћајницама Ц4, Ц6 и
паркиралишта на парцели 7 и
8
Идејни пројекат атмосферске
канализације на
саобраћајницама Ц4, Ц6 и
паркиралишта на парцели 7 и
8
Идејни пројекат јавне расвете
на саобраћајницама Ц4, Ц6 и
паркиралишта на парцели 7 и
8

Институт ИМС

Ц4, Ц6, П7 и П8

Идејни пројекат
експропријације саобраћајнице
Ц4 и Ц6 и паркиралишта на
парцели 7 и 8

Институт ИМС

ИП

сан.чвор - полазна
ст.гондоле

Шидпројект

9.7

ИП

одмориште-полазна
ст.гондоле

9.8

ИП

сан.чвор - излазна
ст.гондоле

9.9

ИП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

Идејни пројекат санитарног
чвора код полазне станице
гондоле
Идејни пројекат одморишта за
скијаше на полазној станици
гондоле
Идејни пројекат санитарног
чвора код излазне станице
гондоле
Идејни пројекат
Водоснабдевања будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини
Књига 1: Сводна књига

9.10

ИП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

Јарослав Черни

9.11

ИП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

Идејни пројекат
Водоснабдевања будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини
Књига 2: Изворски цевовод
Идејни пројекат
Водоснабдевања будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини
Књига 4: Сводозахват на
Големој реци, цевовод и П.С.
Сирове воде

9.1

ИП

Ц4, Ц6, П7 и П8

9.2

ИП

Ц4, Ц6, П7 и П8

9.3

ИП

Ц4, Ц6, П7 и П8

9.4

ИП

Ц4, Ц6, П7 и П8

9.5

ИП

9.6

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.

Институт ИМС

Институт ИМС

Институт ИМС

Шидпројект
Шидпројект
Јарослав Черни

Јарослав Черни
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9.12

ИП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

9.13

ИП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

9.14

ИП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

9.15

ИП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

9.16

ИП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

9.17

ИП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

9.18

ИП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

9.19

ИП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

9.20

ИП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.

Идејни пројекат
Водоснабдевања будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини
Књига 5: ППВ Голема река
Идејни пројекат
Водоснабдевања будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини
Књига 6: Цевовод ППВ Голема
река-резервоар Дојкина врела
Идејни пројекат
Водоснабдевања будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини
Књига 7: П.С. Козарничка река
Идејни пројекат
Водоснабдевања будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини
Књига 8: П.С. Репушачки поток
Идејни пројекат
Водоснабдевања будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини
Књига 9: П.С. Лескова

Јарослав Черни

Идејни пројекат
Водоснабдевања будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини
Књига 10: Примарни цевовод
Јабучко равниште
Идејни пројекат
Водоснабдевања будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини
Књига 11: Електро део И фазе
водоснабдевања "Јабучко
равниште"
Идејни пројекат
Водоснабдевања будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини
Књига 11М: Електроенергетски
објекти
Идејни пројекат
Водоснабдевања будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини
Књига 12: Електро део ИИ
фазе водоснабдевања
"Јабучко равниште"

Јарослав Черни

Јарослав Черни

Јарослав Черни

Јарослав Черни

Јарослав Черни

Јарослав Черни

Јарослав Черни

Јарослав Черни
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9.21

ИП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

9.22

ИП

ППОВ

9.23

ИП

ППОВ

9.24

ИП

ППОВ

9.25

ИП

ППОВ

9.26

ИП

Ц1, Ц2 и Ц3

9.27

ИП

ППОВ

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.

Идејни пројекат
Водоснабдевања будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини
Књига 13: Студија
оправданости
Идејни пројекат каналисања и
пречишћавања отпадних вода
прве фазе туристичког центра
"Јабучко равниште" на Старој
планини
Књига И: идејни пројекат
канализационе
инфраструктуре у насељу Ј.Р.
- Главни одводни колектор ка
малом ППОВ-у и прикључни
колектор
Идејни пројекат каналисања и
пречишћавања отпадних вода
прве фазе туристичког центра
"Јабучко равниште" на Старој
планини
Књига ИИ: Постројење за
пречишћавање отпадних вода
Свеска 1: Технолошки део и
опрема
Идејни пројекат каналисања и
пречишћавања отпадних вода
прве фазе туристичког центра
"Јабучко равниште" на Старој
планини
Књига ИИ: Постројење за
пречишћавање отпадних вода
Свеска 2: Грађевински део

Јарослав Черни

Идејни пројекат каналисања и
пречишћавања отпадних вода
прве фазе туристичког центра
"Јабучко равниште" на Старој
планини
Књига ИИ: Постројење за
пречишћавање отпадних вода
Свеска 3: Електро део и
опрема
Идејни пројекат каналисања
воде прве фазе туристичког
центра "Јабучко равниште" на
Старој планини
Колектор у саобраћајници Ц2 и
Ц3
Идејни пројекат постројења за
пречишћавање отпадних вода
Свеска 1

Јарослав Черни

Јарослав Черни

Јарослав Черни

Јарослав Черни

Јарослав Черни

Елкомс
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9.28

ИП

ППОВ

Идејни пројекат постројења за
пречишћавање отпадних вода
Свеска 2
Идејни пројекат постројења за
пречишћавање отпадних вода
Свеска 3
Идејни пројекат трафостанице
10/0,4кВ "ТС1", општина
Књажевац
Идејни пројекат трафостанице
10/0,4кВ "ТС2", општина
Књажевац
Идејни пројекат трафостанице
10/0,4кВ "ТС6", општина
Књажевац
Идејни пројекат трафостанице
10/0,4кВ "ТС Видиковац",
општина Књажевац
Идејни пројекат АБ
трафостанице "Бајна Башта"

Елкомс

9.29

ИП

ППОВ

9.30

ИП

ТС 1

9.31

ИП

ТС 2

9.32

ИП

ТС 6

9.33

ИП

ТС Видиковац

9.34

ИП

ТС Бајина Башта

9.35

ИП

кабловски вод ТС 6 - ТС 2 ТС1 - ТС Видиковац

Идејни пројекат 20(10) кВ
кабловски вод на деоници "ТС
20(10)/0,4кВ ТС6 - ТС 20
(10)/0,4кВ техничка база - ТС
20(10)/0,4кВ ТС2 - ТС
20(10)/0,4кВ ТС1 - ТС
20(10)/0,4кВ ТС Видиковац",
општина Књажевац
Идејни пројекат 20(10) кВ
кабловски вод на деоници
"ТС35/10кВ Јабучко равниште
- ТС 20(10)/0,4кВ ТС6",
општина Књажевац
Идејни пројекат архитекуре
хотелско-апартманског
насеља на грађевинској
парцели 10А

"Електротимок"
Зајечар

9.36

ИП

кабловски вод ТС Јабучко
равниште - ТС 6

9.37

ИП

ГП 10а - хотел

9.38

ИП

ГП 10а - хотел

Идејни пројекат конструкције
хотелско-апартманског
насеља на грађевинској
парцели 10А

Машинопројект

9.39

ИП

ГП 10а - хотел

Машинопројект

ИП

ГП 10а - хотел

Идејни пројекат унутрашњих и
спољашњих
електроенергетских
инсталација
хотелско-апартманског
насеља на грађ. парц. 10А
Идејни пројекат унутрашњих и
спољашњих
телекомуникационих и
сигналних инсталација
хотелско-апартманског
насеља на грађевинској
парцели 10А

9.40

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.

Елкомс
"Електротимок"
Зајечар
"Електротимок"
Зајечар
"Електротимок"
Зајечар
"Електротимок"
Зајечар
"Електротимок"
Зајечар

"Електротимок"
Зајечар

Машинопројект

Машинопројект
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9.41

ИП

ГП 10а - хотел

9.42

ИП

ГП 10а - хотел

9.43

ИП

ГП 10а - хотел

9.44

ИП

ГП 10а - хотел

9.45

ИП

ГП 10а - хотел

9.46

ИП

ГП 10а - хотел

9.47

ИП

ГП 10а - хотел

9.48

ИП

ГП 10а - хотел

9.49

ИП

ГП 10а - хотел

9.50

ИП

ГП 10а - хотел

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.

Идејни пројекат унутрашњих и
спољашњих инсталација
водовода и канализације
хотелско-апартманског
насеља на грађевинској
парцели 10А
Идејни машински пројекат
термотехничких инсталација
хотелско-апартманског
насеља на грађевинској
парцели 10А
Идејни машински пројекат
гасне котларнице и унутрашње
гасне инсталације (УГИ)
хотелско-апартманског
насеља на грађевинској
парцели 10А
Идејни пројекат складиштења
ТНГ
хотелско-апартманског
насеља на грађевинској
парцели 10А
Идејни машински пројекат
спољног клизалишта
хотелско-апартманског
насеља на грађевинској
парцели 10А
Идејни пројекат стабилног
система за гашење пожара
водом
хотелско-апартманског
насеља на грађевинској
парцели 10А
Идејни технолошко-машински
пројекат базенске технике
хотелско-апартманског
насеља на грађевинској
парцели 10А
Идејни технолошко-машински
пројекат кухиње и перионице
хотелско-апартманског
насеља на грађевинској
парцели 10А

Машинопројект

Идејни пројекат лифтова
хотелско-апартманског
насеља на грађевинској
парцели 10А
Идејни пројекат саобраћајница
хотелско-апартманског
насеља на грађевинској
парцели 10А

Машинопројект

Машинопројект

Машинопројект

Машинопројект

Машинопројект

Машинопројект

Машинопројект

Машинопројект

Машинопројект
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9.51

ИП

ГП 10а - хотел

Идејни пројекат партерног
уређења и озелењавања
хотелско-апартманског
насеља на грађевинској
парцели 10А
Идејни пројекат заштите од
пожара
хотелско-апартманског
насеља на грађевинској
парцели 10А
• Књига 1 – Идејни грађевински
пројекат саобраћајнице са
коловозном конструкцијом

Машинопројект

9.52

ИП

ГП 10а - хотел

9.53

ИП

Саобраћајница Ц8, парцела
број 3972/6 КО Ћуштица

9.54

ИП

Саобраћајница Ц8, парцела
број 3972/6 КО Ћуштица

Књига 2 – Идејни пројекат
саобраћајне сигнализације

Шидпројект

9.55

ИП

Саобраћајница Ц8, парцела
број 3972/6 КО Ћуштица
Саобраћајница Ц8, парцела
број 3972/6 КО Ћуштица

• Књига 3 – Идејни пројекат
атмосферске канализације

Шидпројект

9.56

ИП

Шидпројект

Саобраћајница Ц8, парцела
број 3972/6 КО Ћуштица

• Књига 4 – Идејни пројекат
водовода и фекалне
канализације
• Књига 5 – Идејни пројекат
јавне расвете

9.57

ИП

9.58

ИП

Саобраћајница Ц8, парцела
број 3972/6 КО Ћуштица
Саобраћајница Ц8, парцела
број 3972/6 КО Ћуштица

• Књига 6 – Идејни пројекат ТТ
инсталација
• Књига 7 – Идејни пројекат
гасних инсталација

Шидпројект

9.59

ИП

9.60

ИП

Саобраћајница Ц8, парцела
број 3972/6 КО Ћуштица

• Књига 8 – Свеска 8.2.
Геотехнички Елаборат за
потребе изградње
саобраћајнице Ц 8

Шидпројект

9.61

ИП

• Књига 1 – Идејни грађевински
пројекат саобраћајнице са
коловозном конструкцијом

Шидпројект

9.62

ИП

• Књига 2 – Идејни пројекат
саобраћајне сигнализације

Шидпројект

9.63

ИП

• Књига 3 – Идејни пројекат
атмосферске канализације

Шидпројект

9.64

ИП

• Књига 4 – Идејни пројекат
водовода и фекалне
канализације

Шидпројект

9.65

ИП

Саобраћајница Ц2, од чвора
13 до границе са кп број 4090
КО Ћуштица, у дужини од
око 480 м
Саобраћајница Ц2, од чвора
13 до границе са кп број 4090
КО Ћуштица, у дужини од
око 480 м
Саобраћајница Ц2, од чвора
13 до границе са кп број 4090
КО Ћуштица, у дужини од
око 480 м
Саобраћајница Ц2, од чвора
13 до границе са кп број 4090
КО Ћуштица, у дужини од
око 480 м
Саобраћајница Ц2, од чвора
13 до границе са кп број 4090
КО Ћуштица, у дужини од
око 480 м

• Књига 5 – Идејни пројекат
јавне расвете

Шидпројект

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.

Машинопројект

Шидпројект

Шидпројект

Шидпројект
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9.66

ИП

9.67

ИП

9.68

ИП

Саобраћајница Ц2, од чвора
13 до границе са кп број 4090
КО Ћуштица, у дужини од
око 480 м
Саобраћајница Ц2, од чвора
13 до границе са кп број 4090
КО Ћуштица, у дужини од
око 480 м
Саобраћајница Ц2, од чвора
13 до границе са кп број 4090
КО Ћуштица, у дужини од
око 480 м

• Књига 6 – Идејни пројекат ТТ
инсталација

Шидпројект

• Књига 7 – Идејни пројекат
гасних инсталација

Шидпројект

• Књига 8 – Свеска 8.1.
Геотехнички Елаборат за
потребе изградње
саобраћајнице Ц 2

Шидпројект

ГЛАВНИ ПРОЈЕКТИ СА ИЗВЕШТАЈИМА О ИЗВРШЕНОЈ ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ:

X.1

ГП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

X.2

ГП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

X.3

ГП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

X.4

ГП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

X.5

ГП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

X.6

ГП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.

Главни пројекат
Водоснабдевања будућег туристичког
центра Јабучко равниште на Старој
планини
Књига 1: Сводна књига
Главни пројекат
Водоснабдевања будућег туристичког
центра Јабучко равниште на Старој
планини
Књига 2: Изворски цевовод
Главни пројекат
Водоснабдевања будућег туристичког
центра Јабучко равниште на Старој
планини
Књига 3: Резервоари на Јабучком
равништу
Свеска 3.1: Резервоар "Видиковац"
Главни пројекат
Водоснабдевања будућег туристичког
центра Јабучко равниште на Старој
планини
Књига 3: Резервоари на Јабучком
равништу
Свеска 3.2: Резервоар "Дојкина врела"
Главни пројекат
Водоснабдевања будућег туристичког
центра Јабучко равниште на Старој
планини
Књига 4: Водозахват на Големој реци,
цевовод и П.С. Сирове воде
Главни пројекат
Водоснабдевања будућег туристичког
центра Јабучко равниште на Старој
планини
Књига 5: ППВ Голема река

Јарослав Черни

Јарослав Черни

Јарослав Черни

Јарослав Черни

Јарослав Черни

Јарослав Черни
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X.7

ГП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

X.8

ГП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

X.9

ГП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

X.10

ГП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

X.11

ГП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

X.12

ГП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

X.13

ГП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

X.14

ГП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.

Главни пројекат
Водоснабдевања будућег туристичког
центра Јабучко равниште на Старој
планини
Књига 6: Цевовод ППВ Голема рекарезервоар Дојкина врела
Главни пројекат
Водоснабдевања будућег туристичког
центра Јабучко равниште на Старој
планини
Књига 7: П.С. Козарничка река
Главни пројекат
Водоснабдевања будућег туристичког
центра Јабучко равниште на Старој
планини
Књига 8: П.С. Репушачки поток
Главни пројекат
Водоснабдевања будућег туристичког
центра Јабучко равниште на Старој
планини
Књига 9: П.С. Лескова
Главни пројекат
Водоснабдевања будућег туристичког
центра Јабучко равниште на Старој
планини
Књига 10: Примарни цевовод Јабучко
равниште
Главни пројекат
Водоснабдевања будућег туристичког
центра Јабучко равниште на Старој
планини
Књига 11: Електро део И фазе
водоснабдевања "Јабучко равниште"
Главни пројекат
Водоснабдевања будућег туристичког
центра Јабучко равниште на Старој
планини
Књига 11: Електро део
Свеска 5: Главни пројекат трафостанице
ТС 10(20)/0.4кВ "резервоар Видиковац" и
ВН кабловских водова

Главни пројекат
Водоснабдевања будућег туристичког
центра Јабучко равниште на Старој
планини
Књига 12: Електро део ИИ фазе
водоснабдевања "Јабучко равниште"

Јарослав Черни

Јарослав Черни

Јарослав Черни

Јарослав Черни

Јарослав Черни

Јарослав Черни

Јарослав Черни

Јарослав Черни
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X.15

X.16

X.17

X.18

X.19

ГП

ГП

ГП

ГП

ГП

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

водоснабдевање будућег
туристичког центра Јабучко
равниште на Старој планини

Главни одводни колектор ка
"малом" ППОВ-у

ГП 10А - хотел

X.20

ГП

ГП 10А - хотел

X.21

ГП

ГП 10А - хотел

X.22

X.23

ГП

ГП

ГП 10А - хотел

ГП 10А - хотел

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.

Главни пројекат
Водоснабдевања будућег туристичког
центра Јабучко равниште на Старој
планини
Књига 13: Студија оправданости

Јарослав Черни

Главни пројекат
Водоснабдевања будућег туристичког
центра Јабучко равниште на Старој
планини
Анекс 1: Довођење вода репушачког
потока

Јарослав Черни

Главни пројекат
Водоснабдевања будућег туристичког
центра Јабучко равниште на Старој
планини
Анекс 1: Довођење вода репушачког
потока - Графичка документација, Електро
део
Главни пројекат каналисања отпадних
вода прве фазе туристичког центра
јабучко равниште на Старој планини
Главни одводни колектор ка "малом"
ППОВ-у

Јарослав Черни

Јарослав Черни

Главни пројекат архитекуре
Свека 1
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

Главни пројекат архитекуре
Свеска 2
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А
Главни пројекат архитекуре
Свеска 3
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

Машинопројект

Главни грађевински пројекат конструкције
Свеска 1А
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А
Главни грађевински пројекат конструкције
Свеска 1Б
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

Машинопројект
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X.24

X.25

X.26

X.27

X.28

X.29

X.30

X.31

ГП

ГП

ГП

ГП

ГП

ГП

ГП

ГП

ГП 10А - хотел

ГП 10А - хотел

ГП 10А - хотел

Главни грађевински пројекат конструкције
Свеска 2
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А
Главни грађевински пројекат конструкције
Свеска 3
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А
Главни грађевински пројекат конструкције
Свеска 4
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

Машинопројект

Машинопројект

ГП 10А - хотел

Главни грађевински пројекат конструкције
Свеска 5
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

ГП 10А - хотел

Главни грађевински пројекат конструкције
Свеска 6
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

ГП 10А - хотел

Главни грађевински пројекат конструкције
Свеска 7
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

ГП 10А - хотел

Главни грађевински пројекат конструкције
Свеска 8
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

ГП 10А - хотел

Главни пројекат електроенергетских
инсталација
Свеска 1
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

X.32

ГП

ГП 10А - хотел

X.33

ГП

ГП 10А - хотел

X.34

ГП

ГП 10А - хотел

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.

Главни пројекат електроенергетских
инсталација
Свеска 2
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А
Главни пројекат спољног декоративног
осветљења
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А
Главни пројекат дизел агрегата
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

Машинопројект

Машинопројект
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X.35

X.36

X.37

X.38

ГП

ГП

ГП

ГП

ГП 10А - хотел

ГП 10А - хотел

Машинопројект

ГП 10А - хотел

Главни пројекат централног система за
надзор и управљање
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

ГП 10А - хотел

X.40

ГП

ГП 10А - хотел

X.42

X.43

X.44

ГП

ГП

ГП

Машинопројект

ГП 10А - хотел

ГП

ГП

Главни пројекат телекомуникационих и
сигналних инсталација
Свеска 2
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

Главни пројекат приводног ТТ кабла и ТТ
канализације
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

X.39

X.41

Главни пројекат телекомуникационих и
сигналних инсталација
Свеска 1
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

ГП 10А - хотел

ГП 10А - хотел

ГП 10А - хотел

ГП 10А - хотел

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.

Главни пројекат електромоторног погона
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А
Главни пројекат ТС 10/04 кВ
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А
Главни пројекат унутрашњих инсталација
водовода и канализације
Свеска 1
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А
Главни пројекат унутрашњих инсталација
водовода и канализације
Свеска 2
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А
Главни пројекат спољашњих инсталација
водовода и канализације
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А
Главни машински пројекат
термотехничких инсталација
Свеска 1
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

Машинопројект

Машинопројект

Машинопројект

Машинопројект

Машинопројект
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X.45

X.46

X.47

X.48

X.49

X.50

ГП

ГП

ГП

ГП

ГП

ГП

ГП 10А - хотел

Главни машински пројекат
термотехничких инсталација
Свеска 2
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

ГП 10А - хотел

Главни машински пројекат гасне
котларнице и унутрашње гасне
котларнице
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

ГП 10А - хотел

ГП 10А - хотел

Машинопројект

ГП 10А - хотел

Главни пројекат стабилног система за
гашење пожара водом
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

ГП 10А - хотел

Главни технолошко машински пројекат
базенске технике
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

Главни технолошко машински пројекат
кухиње и перионице
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

ГП

ГП 10А - хотел

X.52

ГП

ГП 10А - хотел

X.53

ГП

ГП 10А - хотел

X.55

X.56

ГП

ГП

ГП

Машинопројект

Главни машински пројекат спољног
клизалишта
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

X.51

X.54

Главни пројекат складиштења ТНГ
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

ГП 10А - хотел

ГП 10А - хотел

ГП 10А - хотел

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.

Главни пројекат лифтова
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А
Главни пројекат саобраћајница и
саобраћајне сигнализације
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А
Главни пројекат партерног уређења
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А
Главни пројекат озелењавања
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А
Главни пројекат заштите од пожара
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

Машинопројект

Машинопројект

Машинопројект

Машинопројект
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X.57

ГП

ГП 10А - хотел - СПА центар

Главни архитектонски пројекат за СПА
центар

Машинопројект

X.58

ГП

ГП 10А - хотел - СПА центар

Главни пројекат електро енергетских
инсталација СПА центра

Машинопројект

X.59

ГП

ГП 10А - хотел - СПА центар

Главни пројекат телекомуникационих и
сигналних инсталација СПА центра

Машинопројект

X.60

ГП

ГП 10А - хотел - СПА центар

Главни пројекат водовода и канализације
СПА центра

Машинопројект

X.61

ГП

ГП 10А - хотел - СПА центар

Главни пројекат термотехничких
инсталација СПА центра

Машинопројект

X.62

ГП

ГП 10А - хотел - СПА центар

Главни пројекат заштите од пожара СПА
центра

Машинопројект

X.63

ГП

ГП 10А - хотел - СПА центар

Измене и допуне главног архитектонског
пројеката за СПА центар

Машинопројект

X.64

ГП

ГП 10А - хотел - СПА центар

X.65

ГП

ГП 10А - хотел - СПА центар

Измене и допуне главног пројеката
електро енергетских инсталација СПА
центра
Измене и допуне главног пројеката
телекомуникационих и сигналних
инсталација СПА центра

X.66

ГП

ГП 10А - хотел - СПА центар

Измене и допуне главних пројеката
водовода и канализације СПА центра

Машинопројект

X.67

ГП

ГП 10А - хотел - СПА центар

Измене и допуне главних пројеката
термотехничких инсталација СПА центра

Машинопројект

X.68

ГП

ГП 10А - хотел - СПА центар

Измене и допуне главних пројеката
заштите од пожара СПА центра

Машинопројект

X.69

ГП

ГП 10А - хотел

X.70

ГП

ГП 10А - хотел

X.71

ГП

ГП 10А - хотел

Главни пројекат ентеријера Јавних
простора
Главни пројекат ентеријера Јавних
простора - сепарат СПА центар са
улазним Лоббy-јем
Главни пројекат кровне конструкције

X.72

ГП

ГП 10А - хотел

Главни пројекат намештаја

Машинопројект

ГП 10А - хотел

Главни пројекат нивелације терена изван
грађевинске парцеле 10а

Машинопројект

X.73
X.74

ГП
ГП

ГП 10А - хотел

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.

Допуна главног грађевинског пројекта
припремних радова
Свеска 2

Машинопројект

Машинопројект

Машинопројект
Машинопројект
Машинопројект

Машинопројект

Страна 48

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАРА ПЛАНИНА“
Главни пројекат заштите од пожара
резервоар "Видиковац, "Дојкина врела" и
приарног цевовода

Елинг Књажевац

Главни грађевински пројекат
саобраћајница Ц1, Ц2 и Ц3,

Институт ИМС

X.75

ГП

резероари "Видиковац",
"Дојкина врела" и примарни
цевовод

X.76

ГП

Ц1, Ц2 и Ц3

X.77

ГП

Ц1, Ц2 и Ц3

X.78

ГП

Ц1, Ц2 и Ц3

X.79

ГП

Ц1, Ц2 и Ц3

Главни пројекат саобраћајне
сигнализације и опрема на
саобраћајницама Ц1, Ц2 и Ц3
Главни пројекат атмосферске
канализације на саобраћајницама Ц1, Ц2
и Ц3
Главни пројекат јавне расвете на
саобраћајницама Ц1, Ц2 и Ц3

X.80

ГП

Ц1, Ц2 и Ц3

Главни пројекат Синхрон план
саобраћајница Ц1, Ц2 и Ц3

Институт ИМС

Главни пројекат атмосферске
канализације
Свеска 3 део 2: Зацевљени
канализациони систем атмосферске
канализације на саобраћајницама Ц2 и Ц3

Јарослав Черни

X.81

ГП

Ц1, Ц2 и Ц3

X.82

ГП

Ц4, Ц6, П7 и П8

X.83

ГП

Ц4, Ц6, П7 и П8

X.84

ГП

Ц4, Ц6, П7 и П8

X.85

ГП

Ц4, Ц6, П7 и П8

X.86

ГП

ППОВ

X.87

ГП

ППОВ

X.88

ГП

ППОВ

X.89

ГП

ППОВ

X.90

ГП

ППОВ

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.

Институт ИМС
Институт ИМС
Институт ИМС

Главни грађевински пројекат
саобраћајница Ц4, Ц6 и паркиралишта на
парцели 7 и 8
Главни пројекат саобраћајне
сигнализације и опрема на
саобраћајницама Ц4, Ц6 и паркиралишта
на парцели 7 и 8

Институт ИМС

Институт ИМС

Главни пројекат атмосферске
канализације на саобраћајницама Ц4, Ц6
и паркиралишта на парцели 7 и 8

Институт ИМС

Главни пројекат јавне расвете на
саобраћајницама Ц4, Ц6 и паркиралишта
на парцели 7 и 8

Институт ИМС

Главни пројекат заштите од пожара ППОВ
постројења
Главни пројекат постројења за
пречишћавање отпадних вода
Свеска 1
Главни пројекат постројења за
пречишћавање отпадних вода
Свеска 2
Главни пројекат постројења за
пречишћавање отпадних вода
Свеска 3
Главни пројекат изведеног објекат
(саобраћајница у оквиру ППОВ)

Елкомс
Елкомс
Елкомс
Елкомс
Елкомс
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X.91

ГП

ППОВ

Студија оправданости ППОВ Јабучко
равниште

Елкомс

Главни пројекат каналисања отпадних
вода прве фазе туристичког центра
јабучко равниште на Старој планини
Главни одводни колектор ка "малом"
ППОВ-у

X.92

ГП

одводни колектор

X.93

ГП

далековод

X.94

ГП

далековод

X.95

ГП

турист. саоб. сигнализација

X.96

ГП

СПА центар

X.97

ГП

СПА центар

X.98

ГП

СПА центар

X.99

ГП

Адаптација ресторана

СПА & ФИТНЕСС СВЕСКА 3/1 - пројектно
техничка документација за адаптацију
ентеријера
Главни пројекат адаптације дела
ресторана у Хотелу

X.100

ГП

Адаптација скијаснице

Главни пројекат адаптације локала у
скијасницу

МАШИНОПРОЈЕКТ

X.101

ГП

Адаптација Дечије играонице

Главни пројекат адаптације деције
играонице у Хотелу

МАШИНОПРОЈЕКТ

ТРАФО СТАНИЦА ТС 3

Трафо станица ТС3, са прикључним
кабловским водовима 20кВ за повезивање
ТС3 у постојећу кабловску петљу

МОНТПРОЈЕКТ

ЦС Зубска река

Проширење система водоснабдевања И
фазе - довођења вода са Зубске реке до
резеровара ВИДИКОВАЦ, за снабдевање
водом туристичког центра ЈАБУЧКО
РАВНИШТЕ на Старој планини

ЕКОВОДОПРОЈЕКТ

X.102

X.103

ГП

ГП

Јарослав Черни

Главни пројекат далековода 35кВ Балта
Бериловац - Јабучко равниште

Монтпројект

Главни пројекат вода 35кВ од задњег
стуба далековода до ТС 35/10 Јабучко
равниште
Главни пројекат туристичке сигнализације
за вођење саобраћајних токова до
споменика културе изузетног и великог
значаја и до знаменитих места изузетног
значаја на подручју Републике Србије

СПА & ФИТНЕСС СВЕСКА 1/2 - пројектно
техничка документација за адаптацију
ентеријера
СПА & ФИТНЕСС СВЕСКА 2/2 - пројектно
техничка документација за адаптацију
ентеријера

Монтпројект

ЈП "Путеви Србије"

МАШИНОПРОЈЕКТ
МАШИНОПРОЈЕКТ
МАШИНОПРОЈЕКТ
МАШИНОПРОЈЕКТ

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ
АГ ДЕО

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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X.104

ГП

ЦС Зубска река

Проширење система водоснабдевања И
фазе - довођења вода са Зубске реке до
резеровара ВИДИКОВАЦ, за снабдевање
водом туристичког центра ЈАБУЧКО
РАВНИШТЕ на Старој планини

ЕКОВОДОПРОЈЕКТ

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ
АГ ДЕО - АРМАТУРНИ ПЛАН

X.105

ГП

ЦС Зубска река

Проширење система водоснабдевања И
фазе - довођења вода са Зубске реке до
резеровара ВИДИКОВАЦ, за снабдевање
водом туристичког центра ЈАБУЧКО
РАВНИШТЕ на Старој планини

ЕКОВОДОПРОЈЕКТ

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ
ХИДРО МАШИНСКИ ДЕО

X.106

ГП

ЦС Зубска река

Проширење система водоснабдевања И
фазе - довођења вода са Зубске реке до
резеровара ВИДИКОВАЦ, за снабдевање
водом туристичког центра ЈАБУЧКО
РАВНИШТЕ на Старој планини

ЕКОВОДОПРОЈЕКТ

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ
ЕЛЕКТРО ДЕО

X.107

ГП

ЦС Лескова

Проширење система водоснабдевања И
фазе - довођења вода са Зубске реке до
резеровара ВИДИКОВАЦ, за снабдевање
водом туристичког центра ЈАБУЧКО
РАВНИШТЕ на Старој планини

ЕКОВОДОПРОЈЕКТ

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ
АГ ДЕО

X.108

ГП

ЦС Лескова

Проширење система водоснабдевања И
фазе - довођења вода са Зубске реке до
резеровара ВИДИКОВАЦ, за снабдевање
водом туристичког центра ЈАБУЧКО
РАВНИШТЕ на Старој планини

ЕКОВОДОПРОЈЕКТ

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ
АГ ДЕО - АРМАТУРНИ ПЛАН

X.109

ГП

ЦС Лескова

Проширење система водоснабдевања И
фазе - довођења вода са Зубске реке до
резеровара ВИДИКОВАЦ, за снабдевање
водом туристичког центра ЈАБУЧКО
РАВНИШТЕ на Старој планини

ЕКОВОДОПРОЈЕКТ

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ
ХИДРО МАШИНСКИ ДЕО

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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X.110

ГП

ЦС Лескова

Проширење система водоснабдевања И
фазе - довођења вода са Зубске реке до
резеровара ВИДИКОВАЦ, за снабдевање
водом туристичког центра ЈАБУЧКО
РАВНИШТЕ на Старој планини

ЕКОВОДОПРОЈЕКТ

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ
ЕЛЕКТРО ДЕО

X.111

ГП

ЦС Лескова

Проширење система водоснабдевања И
фазе - довођења вода са Зубске реке до
резеровара ВИДИКОВАЦ, за снабдевање
водом туристичког центра ЈАБУЧКО
РАВНИШТЕ на Старој планини

ЕКОВОДОПРОЈЕКТ

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ
ЕЛЕКТРО ДЕО

X.112

ГП

Инфраструктура у
изграђеним саобраћајницама

X.113

ГП

Инфраструктура у
изграђеним саобраћајницама

X.114

ГП

Инфраструктура у
изграђеним саобраћајницама

X.115

ГП

Инфраструктура у
изграђеним саобраћајницама

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.

Дистрибутивне водоводне мреже,
фекалне канализације, ТТ канализације и
дистрибутивног гасовода у зони и
профилу изграђених саобраћајница Ц2,
Ц3, Ц4 и Ц6, орјентационе дужине
Л=2100м, на Старој планини – Јабучко
равниште
КЊИГА 1 - ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
Дистрибутивне водоводне мреже,
фекалне канализације, ТТ канализације и
дистрибутивног гасовода у зони и
профилу изграђених саобраћајница Ц2,
Ц3, Ц4 и Ц6, орјентационе дужине
Л=2100м, на Старој планини – Јабучко
равниште
КЊИГА 1 - ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ФЕКАЛНЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Дистрибутивне водоводне мреже,
фекалне канализације, ТТ канализације и
дистрибутивног гасовода у зони и
профилу изграђених саобраћајница Ц2,
Ц3, Ц4 и Ц6, орјентационе дужине
Л=2100м, на Старој планини – Јабучко
равниште
КЊИГА 1 - ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ТТ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Дистрибутивне водоводне мреже,
фекалне канализације, ТТ канализације и
дистрибутивног гасовода у зони и
профилу изграђених саобраћајница Ц2,
Ц3, Ц4 и Ц6, орјентационе дужине
Л=2100м, на Старој планини – Јабучко
равниште
КЊИГА 1 - ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ
ГАСОВОДА

СИДПРОЈЕКТ

СИДПРОЈЕКТ

СИДПРОЈЕКТ

СИДПРОЈЕКТ
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X.116

X.117

ГП

ГП

Инфраструктура у
изграђеним саобраћајницама

Инфраструктура у
изграђеним саобраћајницама

Дистрибутивне водоводне мреже,
фекалне канализације, ТТ канализације и
дистрибутивног гасовода у зони и
профилу изграђених саобраћајница Ц2,
Ц3, Ц4 и Ц6, орјентационе дужине
Л=2100м, на Старој планини – Јабучко
равниште
КЊИГА 1 - ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ
ОД ПОЖАРА
Дистрибутивне водоводне мреже,
фекалне канализације, ТТ канализације и
дистрибутивног гасовода у зони и
профилу изграђених саобраћајница Ц2,
Ц3, Ц4 и Ц6, орјентационе дужине
Л=2100м, на Старој планини – Јабучко
равниште
КЊИГА 1 - ПРОЈЕКАТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И
ТЕХНОЛОГИЈЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Дистрибутивне водоводне мреже,
фекалне канализације, ТТ канализације и
дистрибутивног гасовода у зони и
профилу изграђених саобраћајница Ц2,
Ц3, Ц4 и Ц6, орјентационе дужине
Л=2100м, на Старој планини – Јабучко
равниште
КЊИГА 1 - ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА

X.118

ГП

Инфраструктура у
изграђеним саобраћајницама

X.119

ГП

Ограда и видео надзор
изворишта

Главни пројекат ограде изворишта

X.120

ГП

Ограда и видео надзор
изворишта

Главни пројекат видео надзора

X.121

ГП

Ограда и видео надзор
изворишта

Пројекат технологије и организације
извођења радова ограде изворишта и
ведео надзора

СИДПРОЈЕКТ

СИДПРОЈЕКТ

СИДПРОЈЕКТ

Елкомс
Елкомс
Елкомс

ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДОГ СТАЊА
11.1

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
Пројекат архитекуре
Свека 1
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.2

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
Пројекат архитекуре
Свека 2
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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11.3

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
Пројекат архитекуре
Свека 3
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А
Пројекат изведеног објекта
Пројекат архитекуре
Свека 4
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.4

ПРИ

ГП 10А - хотел

11.5

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
Пројекат конструкције
Свеска 1А
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.6

ПРИ

ГП 10А - хотел

Машинопројект

11.7

ПРИ

ГП 10А - хотел

11.8

ПРИ

ГП 10А - хотел

11.9

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
Пројекат конструкције
Свеска 1Б
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А
Пројекат изведеног објекта
Пројекат конструкције
Свеска 2
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А
Пројекат изведеног објекта
Пројекат конструкције
Свеска 3
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А
Пројекат изведеног објекта
Пројекат конструкције
Свеска 4
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

11.10

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
Пројекат конструкције
Свеска 5
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.11

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
Пројекат конструкције
Свеска 6
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.12

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
Пројекат конструкције
Свеска 7
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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Машинопројект

Машинопројект

Машинопројект
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11.13

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
Пројекат конструкције
Свеска 8
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.14

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
Пројекат конструкције
Свеска 9
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.15

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
Пројекат конструкције
Свеска 10
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.16

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
Пројекат конструкције
Свеска 11
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.17

ПРИ

ГП 10А - хотел

Машинопројект

11.18

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
Пројекат електроенергетских
инсталација
Свеска 1
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А
Пројекат изведеног објекта
Пројекат електроенергетских
инсталација
Свеска 2
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

11.19

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
Пројекат спољног декоративног
осветљења
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.20

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта дизел
агрегата
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.21

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
телекомуникационих и сигналних
инсталација
Свеска 1
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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11.22

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
телекомуникационих и сигналних
инсталација
Свеска 2
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.23

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
приводног ТТ кабла и ТТ
канализације
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.24

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
централног система за надзор и
управљање
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.25

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
електромоторног погона
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.26

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
Пројекат ТС 10/04 кВ
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.27

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
унутрашњих инсталација водовода
и канализације
Свеска 1
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.28

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
унутрашњих инсталација водовода
и канализације
Свеска 2
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.29

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
спољашњих инсталација водовода
и канализације
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.30

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
машински пројекат термотехничких
инсталација
Свеска 1
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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11.31

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
машински пројекат термотехничких
инсталација
Свеска 2
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.32

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
машински пројекат гасне
котларнице и унутрашње гасне
котларнице
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.33

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
складиштења ТНГ
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.34

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
стабилног система за гашење
пожара водом
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.35

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
технолошко машински пројекат
базенске технике
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.36

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
технолошко машински пројекат
кухиње и перионице
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.37

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
лифтова
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.38

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
саобраћајница и саобраћајне
сигнализације
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.39

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
партерног уређења
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

11.40

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
озелењавања
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А

Машинопројект

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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11.41

ПРИ

ГП 10А - хотел

Пројекат изведеног објекта
заштите од пожара
хотелско-апартманског насеља на
грађевинској парцели 10А
Пројекат изведеног стања
саобраћајнице у оквиру комплекса
ППОВ постројења

Машинопројект

11.42

ПРИ

ППОВ

11.43

ПРИ

Примарни цевовод

Пројекат изведеног стања
примарне водоводне мреже

ПРИ

Колектор

Пројекат изведеног стања главног
одводног колектора ка "малом"
ППОВ-у и прикључног колектора
на Старој планини

Хидропромет
инжењеринг
Хидропромет
инжењеринг

11.44

11.45

ПРИ

Оптички кабл

Пројекат изведеног стања локалне
оптичке мреже

Телегроуп

11.46

ПРИ

Каптажа Шопур

ВП Ћуприја

11.47

ПРИ

ЦС Дојкино врело

Пројекат изведеног стања каптаже
и ЦС Шопур
Пројекат изведеног стања црпне
станице Дојкино врело

11.48

ПРИ

Саобраћајнице Ц4, Ц6
и паркинг

Пројекат изведеног стања
саобраћајница Ц4, Ц6 и паркинга
на парцели 7 и 8

Денеза М

Сидпројект

Пројектомонтажа

ХИДРОЛОГИЈА
12.1

ХДР

Дебештичка река

12.2

ХДР

Дебештичка река

12.3

ХДР

Орлова река

12.4
ХДР

Симултана мерења

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.

Експертиза
За одређивање оптималног
решења положаја и
карактеристика бране и
акомулације на дебештичкој
рецио као и главне прилазне
саобраћајнице Ц1 у оквиру
будућеј туристичког комплекса
"Јабучко равниште на Старој
планини
Хидролошка студија за
дебештичку реку на Старој
планини на профилу бране ПДРа код Јабучког равништа

Геоалфа

Јарослав
Черни

Основе хидролошке
карактеристике орлове реке у
профилу постројења са
хидрауличким прорачуном
Систематска симултана мерења
протицаја на водотоцима Старе
планине
Извештај 1-6

Јарослав
Черни
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12.5
ХГИ

Детаљна хидрогеолошка
истраживања

XXX

ГП 10А - хотел

13.2
13.3
13.4
13.5

XXX
XXX
XXX
XXX

ГП 10А - хотел
ГП 10А - хотел
ТС 6
Ц1, Ц2 и Ц3

13.6

XXX

одмориште-полазна
ст.гондоле

13.7

XXX

турист. саоб.
сигнализација

13.8

XXX

ГП 10А - хотел

13.9

XXX

Ц1, Ц2 и Ц3

13.10

XXX

пројекат пута Балта
Бериловац - Ћуштица Јабучко равниште

13.11

XXX

ЕЛАБОРАТ изведене
ревитализације објеката
каптаже "Дојкина врела*

13.12

XXX

Л 16, санација деонице:
Коњарник - Лескова глава,
стационажа

ОСТАЛО
13.1

Пројекат детаљних
хидрогеолошких истраживања у
циљу сагледавања могућности и
услова захватања подземних
вода за потребе
водоснабдевања туристичког
центра Јабучко равниште

каталог соба са
диспозицијом намештаја
План евакуације за хотел
Пројекат бетона за хотел
Формирање платоа за ТС6
Оперативни полигон за Ц1,
Ц2 и Ц3
Пројекат за извођача
радова одморишта за
скијаше на полазној
станици гондоле
Пројекат туристичке
саобраћајне сигнализације
за Стару планину
Елаборат уз захтев за
одобрење ТНГ постројења

Гео
Инжењеринг

Машинопројект
Машинопројект
Машинопројект
Страбаг
Страбаг
Шидпројект

Сигнал
Машинопројект

Експертиза главне
прилазне саобраћајнице
Ц1
Геотехничка студија за
Генерални пројекат
реконструкције и изградње
локалног пута Балта
Бериловац - Ћуштица Јабучко равниште
ЕЛАБОРАТ изведене
ревитализације објеката
каптаже "Дојкина врела*

Институт ИМС

ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ
МЕРА за извођење радова
на локалном путу Л16
Јањски мост- БАБИН ЗУБ,
САНАЦИЈА ДЕОНИЦЕ:
КОЊАРНИК-ЛЕСКОВА
ГЛАВА, СТАЦИОНАЖА км
7+843км 10+073

Шидпројект

Шидпројект

НОВКОЛ АД

Повратак на садржај

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
19.1. Врсте информација које су објављене на веб-сајту:
-

-

Извештаји – програм пословања по годинама, финансијски извештаји по годинама и квартално,
извештаје ревизора и др.
Друге податке у складу са Чл 71 Закона о јавним предузећима
Делатност и услуге ЈП Стара планина
Циљ, мисија, визија ЈП Стара планина
Организациона структура ЈП Стара планина
Документи – акта ЈП Стара планина
О старој планини – информације о географским и прородним карактеристикама, о културно
историјском наслеђу и манифестацијама током године.
Инвестиције – најважнији подаци за инвеститоре, планска акта са цртежима и приказом локација
Јавне набавке – подаци о јавним набавкама, планови јавних набавки по годинама, јавни позиви,
претходни распис, обавештења о резултатима конкурса, обавештења о закљученим уговорима,
извештаји Управи за јавне набавке и др.
Информатор о раду
Вести и видео и фото архива догађаја на Старој планини

Повратак на садржај

Подаци ажурирани закључно са 13.8.2019.
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20. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
У начелу, све врсте информација, које су садржане у неком документу, којима располаже ЈП Стара
планина за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, које су настале у раду или у вези са
радом ЈП Стара планина могу се добити на основу захтева за приступ информацијама.
Приступ информацијама може бити ускраћен или ограничен у вези са следећим врстама информација
и из следећих разлога:
Ако се захтев односи на неку информацију која припада врстама информација из поглавља 19.1, ЈП
Стара планина се може позвати на то да је тражена информација већ доступна на Интернету, и поступити на
основу одредаба члана 10. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја тако што ће
подносиоцу захтева, уместо омогућавања увида или копије документа, доставити тачну интернет адресу на
којој се информација може прочитати или документ преузети.
Када се захтев односи на неки податак који је овлашћено лице другог органа јавне власти, у складу са
Законом о тајности података, означило одређеним степеном тајности, ЈП Стара планина може ускратити
приступ таквом податку, на основу одредаба члана 9. т. 5) Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, ако су испуњени и материјални услови за то у погледу могућности наступања тешких правних
или других последица по интересе који претежу над интересом за приступ информацијама. У таквом случају
одбијање захтева може бити делимично или потпуно, у зависности од тога да ли је тајни податак могуће
издвојити и делимично удовољити захтеву или не. Примена овог изузетка се може очекивати у малом броју
случајева. ЈП Стара планина за сада нема у поседу документа које је добио од других органа власти а који су
означени неким степеном тајности према Закону о тајности података. Захтеви који се односе на неку од ниже
наведених врста информација могу бити делимично или потпуно одбијени на основу члана 14. Закона о
слободном приступу информацијама. У свим овим случајевима, подносиоцу захтева, у начелу, неће бити
омогућен приступ у личне податке, а биће омогућен у делове документа који преостају када се из њега издвоје
информације које се штите по овом основу, на начин предвиђен чл. 12 Закона:
- Подаци о другим поднетим захтевима за приступ информацијама (ЈП Стара планина ће ускратити
податак о адреси и другим контактима, као и личне податке других лица која се помињу у захтеву);
- Подаци о поднетим захтевима у вези са заштитом података о личности (ЈП Стара планина ће
ускратити све податке на основу којих би се могао идентификовати подносилац захтева);
- Подаци о државним службеницима и намештеницима (ЈП Стара планина ће ускратити приступ
њиховим личним подацима (нпр. матични број, датум рођења, кућна адреса и број телефона,
националност, подаци о здравственом стању, социјалном статусу и сл.);
- Подаци о исплатама (ЈП Стара планина ће ускратити поједине личне податке лица која добијају
исплате из буџета - број рачуна у банци, матични број, адреса становања) Када се захтевом траже
информације из неког предмета који је у поступку пред ЈП Стара планина, ЈП Стара планина ће
проценити да ли је нужно ускратити приступ информацији привремено, за време трајања поступка,
ако би то могло угрозити даље вођење поступка. С обзиром на то да није у потпуности могуће
унапред предвидети сваку ситуацију у којој би било оправдано ускратити приступ некој
информацији, напомињемо да је могуће да се и у оквиру других категорија информација, осим оних
које су изричито наведене у овом поглављу, нађу неки подаци у које би био ускраћен приступ на
основу заштите приватности лица на која се ти подаци односе. У вези са овим могућим изузецима
нарочито истичемо да је Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја предвидео
могућност да се право на приступ информацијама ускрати уколико постоји претежни интерес који
се може супротставити интересу тражиоца (јавности) да зна. Ни у случају да постоји неки од тих
интереса, не значи да ће приступ информацији бити по аутоматизму ускраћен, већ се примењује
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тзв. „троделни тест“. Тај поступак је детаљније описан и поткрепљен примерима у Приручнику за
примену Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, стр. 69 до 90. Могући
разлози (интереси) за ускраћивање приступа из чланова 9, 13. и 14. Закона су: живот, здравље,
сигурност или које друго важно добро неког лица (члан 9. ст. 1. тач. 1); спречавање или откривање
кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка односно судског
поступка, извршење пресуде или спровођење казне, вођење којег другог правно уређеног поступка,
фер поступање и правично суђење (члан 9. ст. 1. тач. 2); одбрана земље, национална или јавна
безбедност, међународни односи (члан. 9. ст. 1. тач. 3); способност државе да управља економским
процесима у земљи, остварење оправданих економских интереса (члан 9. ст. 1. тач. 4); државна,
службена, пословна и друга тајна, односно информација која је доступна само одређеном кругу
лица (члан 9. ст. 1. тач. 5); спречавање злоупотребе права на приступ информацијама (члан 13);
право на приватност, на углед, и које друго право лица на које се тражена информација лично
односи (члан 14).
Повратак на садржај
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21. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Према Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, информација од јавног значаја је
информација којом располаже орган јавне власти, која је настала у раду, или у вези са радом органа јавне
власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.
Право на слободан приступ информацији од јавног значаја којом располаже Јавно предузеће „Стара
планина“, тражилац може остварити:
-

подношењем писаног захтева на адресу: ЈП Стара планина, Милоша Обилића бр. 1, Књажевац,
подношењем писаног захтева на адресу: ЈП Стара планина, Коче Поповића бр. 3, Београд
слањем електронског захтева на е-маил: office@jpstaraplanina.rs
слањем факса на број 019731110 или 0112181468

Право на увид у документацију која се чува у ЈП „Стара планина“, Коче Поповића 3, у Београду, и у
ул. Милоша Обилића 1, у Књажевцу, могуће је остварити подношењем писменог захтева, са што прецизнијим
описом документа у који се тражи непосредан увид. Ако захтев не садржи те податке, тј. ако није уредан, без
надокнаде, тражилац ће се поучити како да те недостатке отклони, односно тражиоцу ће се доставити упутство
о допуни. Уколико тражилац не уклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема
упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, донеће се закључак о одбацивању
захтева као неуредног.
Јавно предузеће „Стара планина“, према одредби члана 5. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, обавезно је да информацију од јавног значаја учини доступном, тако што ће
заинтересованима омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, његово копирање,
слање копије документа поштом, факсом, електронском поштом, или на други начин, ако постоји такав захтев.
Овом приликом подсећамо на следеће законске одредбе у вези са подношењем захтева и
остваривањем права на приступ информацијама:
1. Свако (нпр. домаће и страно, физичко и правно лице) може да поднесе захтев за приступ
информацијама;
2. Захтев мора да садржи име или назив подносиоца захтева, адресу подносиоца захтева и што
прецизнији опис информације која се тражи;
3. У захтеву се не мора навести разлог тражења информације;
4. Право на приступ информацијама се може остварити тако што ће се тражити нешто од следећег:
увид у документ који садржи информацију, копија документа на којем се информација налази,
обавештење о томе да ли орган поседује информацију, обавештење о томе да ли је информација
иначе доступна;
5. У вези са остваривањем овог права могуће је наплатити само трошкове умножавања и упућивања
копије документа који садржи тражену информацију, а не и друге евентуалне трошкове које орган
има у вези са поступањем по захтеву. Трошкови се могу наплатити у складу са Уредбом и
Трошковником који је утврдила Влада Србије. На основу тог прописа, трошкови који се могу
наплатити су следећи:
- Копија докумената по страни:
на формату А3 - 6 динара
на формату А4 - 3 динара
- Копија докумената у електронском запису:
дискета-20 динара
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ЦД - 35 динара
ДВД - 40 динара
- Копија документа на аудио касети 150 динара
- Копија документа на аудио-видео касети 300 динара
- Претварање једне стране документа из физичког у електронски облик 30 динара
- Упућивање копије документа - трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП ПТТ
Србије
Уколико висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се налазе информације
од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, тражилац информације је дужан да пре издавања
информације положи депозит у износу од 50% од износа нужних трошкова према овом
трошковнику.
Орган власти може одлучити да тражиоца информације ослободи плаћања нужних трошкова, ако
висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара, а посебно у случају достављања краћих
докумената путем електронске поште или телефакса.
6. Државни орган је дужан да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у року од 48 сати, 15 дана
или до 40 дана у зависности од врсте тражене информације. Основни рок за достављање
информација „без одлагања“ је одмах, чим орган власти буде у могућности да захтеву удовољи.
Информације које се односе на питања од значаја живот и здравље људи, морају се дати у року од
48 сати, а друге информације се дају најкасније у року од 15, а рок од 40 дана, примењује се само
када је орган о томе правовремено (у року од 7 дана), обавестио тражиоца и када је потребно
додатно време ради прибављања тражених информација.
7. ЈП Стара планина је обавезно да или омогући приступ информацији или да донесе решење којим
ће захтев у потпуности или делимично одбити из разлога који су одређени Законом о слободном
приступу информацијама од јавног значаја. Игнорисање захтева и упућивање неформалних
обавештења уместо поступања по захтеву није допуштено;
8. У случају да ЈП Стара планина донесе решење којим се захтев одбија, или у случају да пропусти
да донесе такво решење или удовољи захтеву у року, подносилац захтева има право да покрене
управни спор. Управни спор се покреће подношењем тужбе Управном суду, у року од 30 дана од
дана достављања решења, односно у року од 60 дана од истека рока у коме је требало поступити
по захтеву.
9. Подносилац захтева има право да покрене управни спор и у односу на закључак којим се његов
захтев одбацује као неуредан, у року од 30 дана од дана достављања закључка
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21.1. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАРА ПЛАНИНА“
Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
www.jpstaraplanina.rs
Е-маил: оffice@jpstaraplanina.rs
Телефони: 019/731-110, 011/26-26-596
Факс: 019/731-110, 011/21-81-468
ЗАХТЕВ
ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
На основу члана 15.ст.1. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја
(„Службени гласник РС“ бр.120/04), од горе наведеног органа захтевам*









обавештење да ли поседује тражену информацију;
увид у документ који садржи тражену информацију;
копију документа који садржни тажену информацију;
достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
поштом
електронском поштом
факсом
на други начин***________________________________________________

Овај захтев се односи на следеће информације:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације)
У ____________________
_____________________________
Дана_________20___године
Име и презиме подносиоца захтева

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