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1. ЛИЧНА КАРТА ПРЕДУЗЕЋА 

 

 

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 

3811 – сакупљање отпада који није опасан 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК 

Јавно предузеће 

 

ПОСЛОВИ КОЈИМА СЕ БАВИ ПРЕДУЗЕЋЕ 

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа је: 

- 38.11 сакупљање отпада који није опасан, 

Поред делатности из става 1. овог члана, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Жабаљ обавља и 

следеће делатности: 

-  одржавање путева и улица, 

-  одржавање депоније и наплата депоновања смећа, 

-  управљање јавним паркиралиштима, 

-  зимска служба (чишћење снега), 

- одржавање саобраћајне сигнализације (хоризонтална и вертикална сигнализација,                                    

семафор), 

-  одржавање јавне расвете, 

- одвођење атмосферских вода, 

-   гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака, 

-   гајење садног материјала, 

-   услужне делатности у гајењу усева и засада, 

-  помоћне делатности у узгоју животиња, 

-   гајење шума и остале шумске делатности, 

-   монтажа индустријских машина и опреме, 

-  уклањање отпадних вода, 

-  третман и одлагање отпада који није опасан, 

-  третман и одлагање опасног отпада,  

-  поновна употреба разврстаних материјала, 

-  санација, рекултивација и дуге услуге у области управљања отпадом, 

-   изградња стамбених и нестамбених зграда, 

- изградња путева и аутопутева, 

- изградња цевовода,  

-  изградња хидротехничких објеката, 

-  изградња осталих непоменутих грађевина, 

- рушење објеката, 

-  припрема градилишта, 

-  постављање електричних инсталација, 

-  постављање водоводних, канализационих, грејних и  климатизационих система, 

-  остали инсталациони радови у грађевиостали непоменути специфични грађевински радови, 

-  трговина на мало на тезгама и пијацама, 

-  трговина на велико и мало осталим полупризводима, 

- трговина на велико отпацима и остацима, 

-  друмски превоз терета, 

-   услуге пресељења, 

-  складиштење, 

-  услужне делатности у копненом саобраћају, 

- поштанске активности комерцијалног сервиса, 

- управљање економским субјектом, 

- консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, 

-  техничко испитивање и анализе, 

-  архитектонска делатност, 

-  изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт, 



2 

 

-  изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство, 

-  изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара, 

-  услуге редовног чишћења зграда, 

-  услуге осталог чишћења зграда и опреме, 

-  услуге осталог чишћења, 

-  делатност позивних центара, 

-  услуге уређења и одржавања околине, 

-  организовање састанака и сајмова, 

-   остале услужне активности подршке пословању, 

-   погребне и сродне делатности 

-   остале непоменуте личне услужне делатности. 

 

  

Поред основних делатности које предузеће финансира из сопствених средстава, постоје и 

поверене делатности од стране Оснивача – општине Жабаљ и то: 

1.Послови пољочуварске службе (заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од 

пољске штете и номадске испаше, као и пољских путева и канала за одводњавање и 

наводњавање); 

2.Послови зоохигијеничарске службе (хватање и збрињавање напуштених животиња, азил за 

псе). 

 

                26.03.2018.године извршена је статусна промена припајање где је ЈКП ''Чистоћа'' 

Жабаљ као друштво стицалац преузела делатности, запослене, права и обавезе  од ЈКП ''Услуге 

и одржавање'' Жабаљ.На тај начин је  ЈКП ''Чистоћа'' Жабаљ проширила пословање и на, између 

осталих,  управљање гробљима, пијацама, вашарима и одржавање чистоће на јавним 

површинама. 

 

ЗАКОНСКИ ОСНОВ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА 

Закон о јавним предузећима 

Закон о комуналним делатностима 

Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ 

Статут Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ 

Одлука о усклађивању пословања ЈКП ''Чистоћа'' Жабаљ са законом о јавним 

предузећима 

 

НАЧИН – ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА 

Предузеће се финасира из сопствених и буџетских средстава. 

ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ своје приходе остварује путем наплате својих потраживања за 

извршене услуге. 

Од укупно планираних прихода, део чине приходи који се наплаћују из буџетских 

средстава. 

 

1.ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ 

 

1.1. ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА 

Усмерити се на континуирано пружање квалитетне комуналне услуге развојем и 

сталним унапређивањем техничко – технолошких и људских ресурса, са циљем уредног 

и квалитетног задовољавања потреба крајњих корисника услуга. Такође, визију смо 

дефинисали: 

- кроз остварење квалитета у сваком сегменту деловања, 

- увођењем савремених техничко – технолошких решења, 

- кроз остваривање савремене комуникације са свим корисницима услуга итд. 
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1.2. МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА 

Мисија јавног предузећа је да на основу техничко-технолошке опремљености и 

кадровског потенцијала којима располаже, обезбеди дефинисаном броју потрошача 

уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем 

унапређења животних услова грађана и посебним освртом на заштиту животне средине. 

Стално унапређење квалитета комуналних делатности.Уредно обављање свих 

делатности предузећа.Стално одржавање и набавка нове, савременије опреме. 

Сва дугорочна опредељења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног 

предузећа које има велики углед и поштовање становништва. 

 

1.3. ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА 

Основни циљ деловања ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ као правног лица је пружање услуга свим 

грађанима на територији општине Жабаљ кроз обављање свих делатности за које је 

регистровано. Самим тим се обезбеђује нормално функционисање свих служби и 

побољшавају услови живота. 

Модернизацијом и унификацијом возног парка смањиће се трошкови набавке резервних 

делова, горива, мазива итд. а истовремено се повећава продуктивност и ефикасност 

рада предузећа. Овим ће се смањити трошкови и повећати приход. 

Наиме, предузеће мора да послује тржишно оријентисано, да што више развија и нуди 

своје услуге. Крајњи циљ јесте да предузеће послује са позитивним резултатом. 

 

2.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА 

Управљање предузећем организовано је као једнодомно. 

Органи предузећа су: 

1.Надзорни одбор: 

- Председник – Милош Бијелић (број решења о именовању:  06-94/16- I од 

15.06.2016.год; именован на период од 4 године) 

- Члан Урош Радановић (број решења о именовању: 06-55/17- I од 

20.05.2017.год;именован на период од 4 године  ) 

- Члан (представник запослених) – Никола Злоколица (број решења о 

именовању: 06-94/16- I од 15.06.2016.год; именован на период од 4 године) 

2.  Директор: 

     - Радомир Злоколица (број решења о именовању: 02-1-25/17-I од 27.07.2017.год; 

именован на период од 4 године) 

 

Организациона шема предузећа утврђена је Правилником о организацији и 

систематизацији послова. 

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди 

обављање сродних и међусобно повезаних послова, у предузећу су образовани следећи 

организациони делови: 

• служба за економско – финансијске, административне и правне послове; 

• комунална служба (одвоз отпада и отпадних вода од правних лица и 

домаћинстава); 

• зоохигијеничарска служба; 

• пољочуварска служба и служба азила за псе: 

• служба за одвођење атмосферских вода, узгој шума, јавна паркиралишта, 
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одржавање улица и путева, јавну расвету, депонију 

• служба за погребне услуге, пијаце, вашаре и одржавање јавних површина 

 

1.МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА 

 

1.1. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА 

Цене услуга ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ утврђене су на основу начела прописаних Законом о 

комуналним делатностима и то: 

• примена начела „потрошач плаћa“, 

• примена начела „загађивач плаћа“, 

• довољности цене да покрије пословне расходе, 

• усаглашеност цена комуналних услуга са начелом приступачности, 

•  постојање разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако 

се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге. 

 

Редни број Назив услуге *  Цена у 

дин: 

1. Изношење отпада 

(физичка лица) 

Домаћинства 

 

369,99 

Старачка (самачка) домаћинства 184,99 

2. Изношење отпада 

(правна лица) 

1.група 239,99 

2.група 399,99 

3.група 559,99 

4.група 724,72 

3. Цена пражњења једног контејнера Сва правна лица из наведених 

група 

665,50 

4. Одвожење отпадних вода 7m³ 1.363,64 

10m³ 1.772,73 

5. Радни сат булдожера 4.500,00 

6. Услуга хватања паса (ком)  1.500,00 

7. Услуга изласка на терен (број излазака) 

(ова услуга не обухвата трошкове горива и транспорта) 

1.500,00 

8. Утовар и одвоз угинулих животиња (кg) 

(ова услуга не обухвата трошкове горива и транспорта) 

30,00 

9. Брига и нега паса (ком) 6.000,00 

10. Амортизација и трошкови транспорта (km) 100,00 

11.  Услуге пољочуварске службе- услуге заштите пољопривредног 

земљишта од пољске штете  (ха). Обрачунава се ПДВ по стопи од 20% 

17,00 

 
*На наведене цене обрачунава се ПДВ по посебној стопи. 
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НАПЛАТА УСЛУГЕ ИСПУШТАЊА ОТПАДНИХ ВОДА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА  НА 

ДЕПОНИЈАМА У ОПШТИНИ ЖАБАЉ- НАПЛАТА УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА ДЕПОНИЈЕ 

1.Испуштање отпадних вода: 

- прва категорија:  цистерна до 4m³ 90,91 динара  

- друга категорија: цистерна од 4m³ до 10 m³ 181,82 динара  

- трећа категорија: цистерна преко 10 m³ 272,73 динара  

1.Депоновање отпада: 

- прва категорија:  до 1m³ (ауто приколица, тракторски кавез и слично) 90,91 динара са ПДВ 

- друга категорија: од 1m³ до 3m³ (тракторска приколица од 3т, шпедитер и слично) 272,73 

динара  

- трећа категорија: од 3m³ до 5m³ (камиончић ТАМ, Застава, тракторска приколица до 5т и 

слично) 454,55 динара  

 - четврта категорија: преко 5 m³ (1 возило или 1 приколица) 909,10 динара  

 

На цене услуга обрачунава се ПДВ по стопи од 10% 

 

Цене комуналних услуга ће се повећати у складу са политиком пројектованог раста 

цена и зарада коју утврђује Влада Републике Србије, а све уз сагласност оснивача. 

 

 

1.2. СТРАТЕГИЈА ПОЗИЦИОНИРАЊА НА ТРЖИШТУ 

 

ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ има програм услуга које су од општег значаја за грађане на 

територији општине Жабаљ. 

У овом домену планирамо да остваримо исти степен тржишног учешћа као и претходне 

године, јер сам карактер привредне делатности које обавља ово предузеће указује да је 

тржиште ограничено (на територију општине Жабаљ). 

Планирамо интензивније промотивне активности у циљу информисања грађана о 

нашем услужном програму. 

 

 

1.3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРОПАГАНДУ И 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ, КАО И ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА ТЕ НАМЕНЕ 

 

При изузетно отежаним условима пословања у реалној привреди, предузеће  настоји да 

у 2018. години уведе мере штедње и рационализацију трошкова предвиђених за посебне 

намене. 

Приликом увођења новина у начину пословања, перманентно ће се радити на 

информисању и едукацији становника наше општине и корисника наших услуга, путем 

различитих средстава информисања (радио, промотивни материјал, интернет, веб 

сајт,...). 

 

 

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

 

2.1. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА 

Као полазна основа за израду четврту измену Програма пословања за 2018. годину 

узете су у обраду и анализу: 

- планиране величине за 2018. годину, 

- остварења у 2017. години, 

- специфичности пословања предузећа, 
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- анализа тржишта, односно стања и тенденција у области пружања комуналних услуга, 

- стање капацитета предузећа 

- обављање преузетих делатности. 

 

 

2.2. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Предузеће располаже значајним ресурсима који су неопходни за обављање његових 

делатности. Сви ресурси предузећа су у режиму јавне својине, те се стога управљање и 

располагање њима врши уз сагласност Оснивача, општине Жабаљ. 

 

 
Попис постојећег стања 

Табела 1.1. Подаци о опреми и механизацији ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ 

 

Механизација за сакупљање отпада Број возила 

  

Аутосмећари 2 

Форд трансит 1 

Остало 1 

Опис механизације (годиште, капацитет, 

исправан или неисправан) 

Aутосмећари: 

- Mercedes Benz, Axor 1824,- 

2010.годиште, капацитета  16m³ – 

исправно стање 

- Mercedes benz, Atego 816, - 

2012.годиште, капацитета 6m³ 

Форд трансит кипер: 2011. годиште, 

носивости 1800кг 

Остало: Piaggio кипер, носивости 750кг 

Добијено на коришћење од оснивача, Уговор о 

давању на коришћење покретних ствари бр.404-

36/2011-III од 01.12.2011.год 

 

 

Mеханизација за одношење отпадних вода Број возила 

Аутоцистерна 3 

  

Опис механизације (годиште, капацитет, исправан 

или неисправан) 

 

 

 

 

 

Аутоцистерне: 

1.ФАП 1620, 1991. годиште – 10 m³, 
исправно стање 

2.ФАП 1414, 1989. годиште – 7m³, 
неисправно стање 
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Механизација за рад на депонији: 

Булдожер     

Приколица за превоз булдожера 

 

 

Возила која користи пољочуварска служба: 

ЛАДА НИВА 4x4        

Мотоцикл АПН6                                      

2 ЛАДЕ НИВЕ и 4 мотоцикла (добијени су 

преузимањем делатности од ЈП „Развој“ Жабаљ), 

а једна ЛАДА НИВА набављена у поступку 

ЈНМВ у 2014. години. 

3.МАН М40 18.285, 2001. годиште – 

10m³, исправно стање 

                           Број возила 

                                    1 

                                    1 

 

 

                          Број возила                       

                                        3 

  4 

 

 

 

Возила које користи зоохигијеничарска служба: 

Застава Флорида 1,3I, кубикажа: 1299сm³ (2004.годиште), купљено 2014. године. 

Фиат Панда (2003.годиште) 
 

Возила преузета од ЈКП ''Услуге и одржавање'' Жабаљ: 

Фиат Панда (2003.годиште),  

Фиат Добло (2002.годиште),  

Рено Сеник (2005.годиште) 

 

 

1.ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

- ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА: 

Ред. 

број 
Назив услуге Категорије 

Јединица 

мере 

Проце

на 

2017. 

План 

2018. 

1. Изношење смећа 

-физичка лица 
Домаћинства канта 90000 91000 

Старачка (самачка) 

домаћинства 
канта 39000 39500 

2. Изношење смећа 

-правна лица 

(канта) 

1.група канта 170 180 

2.група канта 400 420 

3.група канта 700 700 

4.група канта 30 35 

Цена пражњења 

једног контејнера 

Правна лица контејнер 4500 4600 

3. Изношење 

отпадних вода 

Цистерна 10 m³ тура 2250 2300 

Цистерна 7 m³ тура - - 

 4. Наплата 

депоновања смећа 

и отпадних вода 

приколица/ 

цистерна 

тура - 500 
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• Основна делатност предузећа је изношење смећа од физичких и правних лица 

на територији општине Жабаљ. Сваког месеца предузеће изда око 7.500 рачуна 

за ову услугу. ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ има око 80% наплате својих потраживања, 

што настоји да у наредном периоду повећа. Предузеће има монопол у пружању 

ове услуге. 

• Прва споредна делатност је услуга изношења отпадних вода од домаћинстава и 

правних лица. Предузеће за обављање ове услуге користи две аутоцистерне, које 

су обе од 10m³. Ове услуге предузеће врши по унапред одређеном распореду (на 

основу уговора са корисницима – кућни савети зграда) или по свакодневним 

позивима физичких и правних лица са територије општине Жабаљ. У пружању 

ове услуге предузеће нема монопол на територији општине Жабаљ. 

У 2018.години се планира кредитно задужење за набавку/куповину нове 

цистерне за изношење отпадних вода. 

 

- ПОВЕРЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД СТРАНЕ ОСНИВАЧА: 

�ПОСЛОВИ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ: 

У склопу предузећа ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ, од 2012. године формирана је пољочуварска 

служба као поверена служба од стране оснивача, општине Жабаљ. 

Одлуком о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске 

службе на подручју општине Жабаљ, одређени су послови Пољочуварске службе, као и 

дужности чувара поља. 

Послови пољочуварске службе су: 

• заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете, 

заштита пољских путева и канала, 

• спречавање спаљивања органских остатака после жетве усева на 

пољопривредном земљишту, 

• спречавање испаше стоке на обрадивом пољопривредном земљишту, 

•да за сваку недозвољену радњу којом је причињена штета утврди ближе 

обележје, прикупи податке о власнику, земљишту на коме је настала штета, 

извршиоцу и сведоцима, да о свему сачини записник, 

• да о насталој штети благовремено обавештава пољопривредног инспектора, 

односно власника земљишта на коме је настала штета, 

• да најмање једном годишње достави извештај о свом раду. 

Дужности чувара поља су: 

• да свакодневно обилази пољопривредна земљишта и канале на подручју 

територије општине на којој врши дужност чувара поља, 

• да спречава радње којима се наноси штета на пољопривредном земљишту, 

засадима и усевима, 

• да спречава наношење штете на механизацији на пољопривредним имањима, 

крађом, ломљењем, 

• проналази починиоце штете, 

• утврђује идентитет власника или корисника земљишта на коме је настала 

штета и друге послове утрђене овом одлуком. 

 

Финансијска средства за рад пољочуварске службе обезбеђују се у буџету оснивача, на 

основу уговора, који ће бити закључен између општине Жабаљ и ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ, 

а у циљу финансирања наведених послова. 

 

Пољочуварском службом руководи, планира и организује Руководилац пољочуварске 

службе и службе азила за псе, који има на располагању још 5 пољочувара. 

Они заједно покривају целу територију општине Жабаљ, односно око 27.000 хa 

пољопривредног земљишта. 
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Служба је опремљена са три Ладе Ниве 4x4, четири Томос АПН-6 мотора, 

фотоапаратима, двогледима, као и другом пратећом опремом и средствима за основне 

активности. 

Ценовником ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ утврђена је цена услуге мера заштите 

пољопривредног земљишта од пољске штете. 

За јесен 2018.године планирано је ангажовање додатног броја пољочувара за период 

интезивних пољопривредних активности. 

 

Редни 

број 
НАЗИВ УСЛУГЕ 

Јед. 

мере 

Остварено 2017. 

године 

План за 

2018.годину 

1. Услуге мера заштите 

пољопривредног 

земљишта од пољске 

штете 

ха 26.960          26.960 

 

Поред свих наведених услуга пољочуварска служба има расходе у погледу: трошкове 

поправке и одржавања возила, као и куповина резервних делова, трошкови ГПС 

праћења, радна обућа и одећа, ПП апарата, трошкови осигурања запослених и возила 

као и трошкове горива. 

Предузеће има монопол у делу пружања услуга мера заштите пољопривредног 

земљишта на територији општине Жабаљ. 

 

�ПОСЛОВИ ЗООХИГИЈЕНИЧАРСКЕ СЛУЖБЕ (азил за псе): 

 

Задатак зоохигијеничарске службе је хватањем, транспорт и збрињавање напуштених 

паса у насељеним местима општине Жабаљ самоиницијативно, по позиву грађана и 

налогу инспектора, као и сакупљање и нешкодљиво уклањање лешева животиња са 

јавних површина и објеката за узгој и држање животиња и њихово смештање у азил. 

 

Азил за псе се налази  у оквиру ''Пољочуварске службе и службе азила за псе''. Основан 

је ради контроле и смањења популације напуштених паса на територији општине 

Жабаљ. У азил се прихватају напуштени пси по могућностима капацитета. Капацитет 

азила је 150 паса. Обавеза азила за псе је да се брине о њима, као и да врши њихово 

удомљавање ради ослобађања места за пријем нових паса. У азилу се пси задржавају до 

њиховог удомљавања, угинућа или еутаназије. 

 

Финансијска средства обезбеђују се из буџета оснивача, на основу уговора, који ће бити 

закључен између општине Жабаљ и ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ, а у циљу финансирања ових 

послова. 

 

Редни 

број 
НАЗИВ УСЛУГЕ 

Јед. 

мере 

Процена 

остварења 

2017. 

План 2018. 

године 

1. Услуга хватања паса ком. 60 70 

2. Услуга изласка и 

рада екипе на терену 

(без трошкова горива 

и транспорта) 

број 

излазака 

 

 

350 
360 

4. Брига и нега паса ком. 1500 1500 

5. Амортизација и 

трошк транспорта кm 
 

6000 6100 
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• Под услугом хватања паса подразумева се хватање напуштених паса у 

насељеним местима општине Жабаљ самоиницијативно, по позиву грађана и 

налогу инспектора. 

• Услуга изласка на терен подразумева излазак зоохигијеничара по налогу 

надређеног, по позиву грађана и налогу инспектора, изузев трошкова транспорта 

и горива. Услуга се наплаћује по броју излазака. Запослени на пословима 

зоохигијене је у обавези да поступи по налогу надређеног, по налогу инспектора, 

као и да се одазове позивима грађана, и исто тако се обавезује да сачини 

извештај о сваком свом изласку. 

• Под услугом неге и бриге паса подразумева се исхрана паса, здравствена нега 

паса и одржавање  хигијене у азилу. 

• Амортизација и трошкови транспорта обухватају трошкове превоза, 

амортизације возила (замена и поправка делова на возилима). 

 

Предузеће има монопол у делу пружања наведених услуга на територији општине 

Жабаљ. 

 

 

� ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ОБАВЉА: 

 

од 01.12.2016.године (преузете од ЈП ''Развој'' Жабаљ): 

- одржавање путева и улица подразумева обележавање хоризонталне саобраћајне 

сигнализације: Законом о Јавним путевима обавеза Управљача путевима је да два пута у 

току године изврши обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације: пешачких 

прелаза, ознака на путу, зауставних линија и средишних линија у оквиру насељених 

места (ван насеља Ј.П. «Путеви Србије» );услуге одржавања вертикалне саобраћајне 

сигнализације:Управљач пута је у обавези да води катастар саобраћајне сигнализације 

по коме се иста одржава и попуњава. У предходном периоду урађени су пројекти 

саобраћајне сигнализације за сва 4 места, који се морају урадити нови како би се 

ускладили са новим законима и прописима.Саобраћајна сигнализација–знаци су 

замењени/постављени  и одржавају се према постојећем стању;услуге одржавања 

семафора:Обавеза предузећа  је да организује одржавање семафора у центру Жабља. До 

сада је ову врсту посла обављало специјализовано предузеће. Редовно одржавање 

подразумева три обиласка у току једног месеца,контролу уређаја и замена делова по 

потреби током целе године.  

- одржавање депоније и наплата депоновања смећа. Чишћење депонија подразумева 

редовно и благовремено одгуривање смећа како би грађани и ЈКП ''Чистоћа'' са 

територије општине Жабаљ могли несметано одлагати кућни отпад. 

И у 2018.години планира се наплата уласка на депонију и забрана доношења отпада из 

других општина као играђевински и пољопривредни отпад; 

- управљање јавним паркиралиштима,  

- зимска служба- чишћење снега.За одржавање путева у зимском периоду и набавку 

индустријске соли планирају се средства код ЈКП"Чистоћа" Жабаљ путем јавних 

набавки. Планирана средства за одржавање путева у зимском периоду су за период 

трајања зимске службе. 

- одржавање јавне расвете,Одржавање јавне расвете: програмом одржавања јавне 

расвете предвиђено је редовно одржавање и замена исте од стране регистрованог 

извођача за ову врсту радова, у сва четири насељана места, путем јавно-приватног 

партнерства. 

Ови радови обухватају и одржавање система јавне расвете у 74 трафо – станице 

(контролу фото-ћелија, контактора, осигурачаи њихову поправку или замену новим 

деловима ).Орезивање дрвореда на територији општине Жабаљ се спроводи како би се 
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избегле учестале хаварије на уличној јавној расвети те су из тог разлога неопходни ови 

радови због грана које су урасле у уличну јавну расвету. 

- одвођење атмосферских вода, - услужне делатности у гајењу усева и засада, - помоћне 

делатности у узгоју животиња, - гајење шума и остале шумске делатности (узгој   шума 

и пошумљавање терена), - уклањање отпадних вода, - третман и одлагање отпада који 

није опасан, - третман и одлагање опасног отпада, - поновна употреба разврстаних 

материјала,- санација, рекултивација и дуге услуге у области управљања отпадом, 

-изградња стамбених и нестамбених зграда,- изградња путева и аутопутева, - изградња 

цевовода,- изградња хидротехничких објеката,- изградња осталих непоменутих 

грађевина,- рушење објеката,- припрема градилишта, - постављање електричних 

инсталација,-постављање водоводних, канализационих, грејних и  климатизационих 

система,- остали инсталациони радови у грађевинарству,- остали непоменути 

специфични грађевински радови,- трговина на велико и мало осталим полупризводима,- 

трговина на велико отпацима и остацима,- друмски превоз терета,- складиштење, 

- услужне делатности у копненом саобраћају,- поштанске активности комерцијалног 

сервиса, -управљање економским субјектом, -консултантске активности у вези с 

пословањем и осталим управљањем,- техничко испитивање и анализе,- изнајмљивање и 

лизинг машина и опреме за грађевинарство,-изнајмљивање и лизинг осталих машина, 

опреме и материјалних добара, -услуге осталог чишћења,-делатност позивних 

центара,остале услужне активности подршке пословању, -остале непоменуте личне 

услужне делатности. 

- од 26.03.2018.године: преузете делатности од ЈКП ''Услуге и одржавање'' Жабаљ:  

-управљање гробљима подразумева одржавање гробаља у Жабљу, Госпођинцима и 

Чуругу; наплата погребних услуга; наплата закупа гробних места, 

- управљање пијацама и вашарима подразумева наплаћивање услуга закупа тезги на 

пијацама, вашарима и осталим манифестацијама; 

- одржавање чистоће на јавним површинама подразумева шишање траве и сакупљање 

лишћа и осталог отпада са јавних површина. 

 

ЈКП ''Чистоћа'' Жабаљ и оснивач- општина Жабаљ, имају закључене уговоре о 

повереним делатностима на основу којих се оснивачу испостављају фактуре за 

извршене услуге, у текућем месецу за претходни. 

 

ПРИРОДНА ИМОВИНА 

По програму закупа пољопривредног земљишта у овој групи планира се побољшање 

пољопривредног земљишта на територији општине. 

 

ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА 

 

• ЈКП ''Чистоћа'' Жабаљ планира да набави нова возила и то: аутосмећар 

носивости до 7 тона,  аутосмећар носивости преко 7 тона, аутоцистерна за 

изношење отпадних вода, али и једно путничко возило из сопствених 

прихода. 

• Предузеће настоји да свако домаћинство у општини има своју посуду за 

кућни отпад- канту, а у плану је обезбеђивање по две канте за свако 

домаћинство. Из наведених разлога планира се набавка нових канти и 

контејнера. 

• ШУМЕ 

Планира се побољшање шума и пошумљавање пољопривредног земљишта на 

територији општине Жабаљ. 

• ЈАВНА ПАРКИРАЛИШТА  

                       У току 2018.године планирано је да ЈКП ''Чистоћа'' Жабаљ управља јавним 

паркиралиштима.  
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ПРАВИЛНИЦИ 

 
Предузеће настоји да у што већој мери унапреди своје пословање и пружање услуга 
како према својим запосленима, тако и према грађанима- корисницима услуга. У том 
циљу усвојен је низ нових Правилника, а досадашње ускладио са изменама позитивних 
прописа. 

 

На основу члана 29. Статута ЈКП ''Чистоћа'' Жабаљ, Надзорни одбор предузећа на својој 
11. седници одржаној дана 22.07.2016.године, усвојио је 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О КОРИШЋЕЊУ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ 

 
 

Члан 1. 
            Овим правилником дефинишу се услови и начин коришћења сопственог возила 
у службене сврхе у земљи и иностранству. 
 

Члан 2. 
             Сопствено возило у службене сврхе могу да користе сви запослени у предузећу 
(у даљем тексту: корисници), на основу одобрења директора предузећа или шефа 
возача. 
             За коришћење сопственог возила директора предузећа у службене сврхе 
одобрење даје председник Надзорног одбора. 
             Потписивањем путних налога од стране лица из става 1. и 2. овог члана сматра 
се да је издато одобрење за коришћењесопственог возила у службене сврхе. 
 

Члан 3. 
             Корисник има право да користи аутомобил у службене сврхе само у случају 
обављања послова везаних за делатност предузећа, уз отворен путни налог. 
            Отварање путног налога врши шеф возача за свако возило које се користи у 
службене сврхе. 
            Корисник је у обавези да на полеђини налога упише релацију и број пређених 
километара, за свако ккоришћено возило у службене сврхе. 
 

Члан 4. 
            За коришћење сопственог возила у службене сврхе корисник има право на 
трошкове горива према пређеним километрима (зависно од снаге возила), а 
максимално до 18 литара на 100 пређених километара. 
             Сипање горива врши се на одређеним бензинским пумпама, на начин одређен 
у складу са спроведеном јавном набавком за гориво. 
 

Члан 5. 
           Трошкове редовног и ванредног сервиса возила за које је издат путни налог за 
коришћење у службене сврхе (на сваких пређених 10.000 км) сноси предузеће, под 
условом да је возило прешло најмање 50% од пређених километара у службене сврхе. 
            Проверу пређених километара у смислу става 1. овог члана врши шеф возача. 
            Одобрење за исплату трошкова из става 1. овог члана даје директор. 

Члан 6. 
            Уколико се у току коришћења сопственог возила у службене сврхе деси квар на 
возилу било које врсте, све трошкове поправке и замене сноси предузеће. 
           Приликом коришћења сопственог возила у службене сврхе директор, пословођа 
и други запослени има право и на замену свих дотрајалих делова возила и 
припадајућих делова возила као и све пратеће опреме која иде уз возило. 
 

Члан 7. 
           Овај правилник је ступио на снагу даном усвајања на седници Надзорног одбора 
предузећа. 
           Ступањем на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о коришћењу 
сопственог аутомобила у службене сврхе број 248-2/12 од дана 15.10.2012.године са 
свим изменама и допунама.      
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ПРАВИЛНИК 

О НОРМАТИВИМА ЗА ПОТРОШЊУ ГОРИВА ВОЗИЛА КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ У СЛУЖБЕНЕ 

СВРХЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП ''ЧИСТОЋА''  ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

   Овим Правилником утврђује се:  

- максимална потрошња горива возила (службених и приватних, путничких и теретних, 

булдожер) која се користе за потребе предузећа на пређених 100km према типу и 

техничким карактеристикама возила,  и према радном сату,  

- начин обрачуна потрошње горива, 

- одговорна лица задужена за пријем путних налога и сипање горива. 

 

Члан 2. 

Одговорна лица задужена за пријем путних налога и сипање горива су: пословођа, шеф 

возача и руководилац пољочуварске службе и службе азила. Путни налог директора 

потписује председник Надзорног одбора. 

 

Члан 3. 

 Потрошња горива се утврђује на крају обрачунског периода на основу: броја 

пређених километара из путног налога за возило, количине купљеног горива за то 

возило, односно утрошених радних сати.  

 Обрачунски период за утврђивање потрошње горива је период од првог дана 

отвореног налога па све док се налог не испуни.  Испуњен путни налог предаје се 

одговорном лицу.  

            Лице које је упућено од стране одговорног лица да управља возилом, дужно је да 

најкасније наредног дана од дана повратка са службеног пута, преда шефу возача или 

руководиоцу пољочуварске службе и службе азила за псе путни налог за возило. 

            Изузетно, кад се путни налог издаје лицима за одлазак  на пут, путни налог се 

предаје одговорном лицу сутрадан. За сва остала службена возила која се користе сваки 

дан за обављање набавки и превоза, као и приватна возила која се користе у службене 

сврхе путни налог се предаје одговорном лицу тек кад се налог испуни. 

 

Члан 4. 

            Према типу и врсти возила, кубикажи и снази мотора у возилима, утврђује се 

табела максималне потрошње горива по категоријама возила на пређених 100km (у 

даљем тексту: табела потрошње): 

 

Ред. 

бр. 

Тип возила: Кубикажа    

(cm³) 

Снага 

мотора 

(кw) 

Комбинована 

вожња** 

просечна 

потрошња 

Максимална 

потрошња 

(1/100км)*** 

1. Возила средње 

класе 

До 2000cm³ До 100 до 9 до 10 

2. Возила високе 

класе 

До 2500cm³ До 150 до 10 до 12 

3. Возила високе 

класе 

Преко 2500 

cm³ 

Преко 

150 

до 12-15 до 15-18 

4. Лада Нива До 2000cm³ До 100 до 15 до 18 

5. Форд Транзит 2400 cm³ 85 до 9 до 12 

** 70% вожње у насељу, а 30% на отвореном путу 

*** вожња у екстремним условима (висока и ниска температура, због рада мотора у 

месту). 
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Врста возила: Носивост возила: Утрошак горива (l) по 
сату/ тури 

Аутосмећар носивости до 7 тона 6 m³ до 3 l/h 

Аутосмећар носивости преко 7 
тона 

16 m³ до 4 l/h 

Аутоцистерна 10 m³ до 8 l/ тури * 

Булдожер / 15 l/h  

 

* у зависности од годишњег доба, односно од удаљености отвора септичке јаме и 

камиона  

 

 

Члан 5. 

 

            У случају да лице које управља возилом пре истека обрачунског периода 

примети да возило има повећану потрошњу горива, дужно је да то пријави одговорним 

лицима у предузећу ради усклађивања правилника. 

 

           Уколико се приликом обрачуна потрошње горива за обрачунски период за неко 

возило утврди знатно повећање потрошње горива директор предузећа може образовати 

комисију која ће извршити тестирaње тог возила. 

 О уоченим неправилностима, комисија ће поднети писмени извештај  

Надзорном одбору предузећа. 

 

Члан 6. 

 

            Гориво се набавља искључиво од оног добављача који је прошао у поступку 

јавне набавке. 

 Достављач је обавезан да достави фискални рачун и фактуру на којој се види ко 

и где је сипао гориво. 

            Уколико се лице које управља возилом налази на службеном путу, дужно је да 

фискалне рачуне за купљено гориво, преда истог или наредног радног дана по повратку 

са службеног путовања. 

            Сви запослени, осим директора и одговорних лица, гориво сипају уз присуство 

одговорних лица и заједно потписују евиденциони лист. 

  

 

Члан 7. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања. 
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Надзорни одбор предузећа на својој 21. седници, дана 28.12.2017.године усвојио 
следеће правилнике: 
 

ПРАВИЛНИК  
О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 
 

Уводна одредба 
 

Члан 1. 
 

                 Правилником о раду Надзорног одбора предузећа, у складу са Статутом ЈКП 
''Чистоћа'' Жабаљ (у даљем тексту: Правилник), ближе се уређује: 
- припремање и сазивање седнице Н.О. 
- рокови за одржавање седница 
- материјал за седницу и достава материјала 
- дневни ред 
- одржавање реда на седницама 
- доношење одлука 
- начин гласања 
- вођење записника и друга питања везана за рад Н.О. 
 

Члан 2. 
 

                Одредбе овог Правилника примењују се на све чланове Н.О. и сва друга лица 
која учествују у раду Н.О. Председник Н.О. стара се о правилној примени одредаба овог 
Правилника. 
 

Члан 3. 
               Надлежност Надзорног одбора утврђена је Статутом ЈКП ''Чистоћа'' Жабаљ. 
 

Члан 4. 
 

             Члан Н.О. може учествовати у раду Н.О. само лично и не може дати пуномоћје 
другом лицу да уместо њега гласа на седници. 
              Седнице Надзорног одбора се одржавају у седишту предузећа. Изузетно, 
председник Надзорног одбора може одлучити да се седница одржи и на другом месту 
ако је то потребно, односно може бити одржана и телефонска седница. 

 
Члан 5. 

 
              Седнице Надзорног одбора сазива председник најкасније 3 дана пре 
одржавања седнице.Председник Надзорног одбора је дужан да сазове седницу на 
захтев најмање два члана Надзорног одбора, директора предузећа и оснивача. 
 

Члан 6. 
 

             Све трошкове у вези са радом Надзорног одбора сноси јавно предузеће. 
 

Члан 7. 
             Материјал за седницу доставља се председнику и члановима Надзорног одбора 
поштом, лично или путем мејла. 
 

Члан 8. 
             Предлог дневног реда седнице Надзорног одбора саставља председник 
Надзорног одбора по претходном  договору са директором, а по потреби са другим 
члановима Надзорног одбора. 
 

Члан 9. 
            Седници Надзорног одбора обавезно присуствују председник Надзорног одбора, 
чланови, директор Јавног предузећа и записничар из реда запослених, а по потреби и 
друга лица. 
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Члан 10. 

            Председник Надзорног одбора:  
- отвара седницу и руководи радом седнице, 
- стара се да ток седнице тече према дневном реду, 
- утврђује да ли постоји кворум, 
- потписује сва акта која доноси Надзорни одбор. 

 
 

Члан 11. 
           Надзорни одбор ради у седницама. Седнице се одржавају најмање два пута 
месечно, а по потреби и чешће, ван радног времена. 
Кворум за седницу Надзорног одбора чини обична већина од укупног броја гласова у 
Надзорном одбору. 
 

Члан 12. 
          После констатације председника Надзорног одбора да постоји кворум за 
пуноважно одлучивање, чита се извод из записника са претходне седнице. Сваки члан 
има право да стави примедбу на извод из записника. 
 
 

Члан 13. 
          У наставку рада седнице председник Надзорног одбора чита предлог дневног 
реда, а пошто се усвоји дневни ред прелази се на рад по тачкама дневног реда.  
 
 

Члан 14. 
         Нико на седници не може дискутовати пре него што добије реч од председника 
Надзорног одбора. За непоштовање реда на седници председник Надзорног одбора 
може да изрекне адекватне мере. 
 
 

Члан 15. 
          По исцрпљеној дискусији или прихваћеном предлогу, Надзорни одбор доноси 
одлуке у складу са Статутом предузећа и овим Правилником. 
 
 

Члан 16. 
          О току седнице Надзорног одбора води се писани записник. Записник води 
записничар, који се одређује из реда запослених јавног предузећа. Свака одлука 
Надзорног одбора уноси се у писани записник. Записник мора да садржи:  
- место и време одржавања седнице, -  
имена записничара и чланова Надзорног одбора, -  
сажет приказ расправе по тачкама дневног реда, 
 - резултат гласања,  
- усвојене одлуке. 

 
Члан 17. 

         Надзорни одбор доноси одлуке обичном већином гласова од укупног броја 
чланова. Гласање је јавно. 
 
 

Члан 18. 
Председник Надзорног одбора, директор предузећа, чланови и записничар, као и сва 
лица која по потреби учествују у раду седнице Надзорног одбора имају право на 
накнаду за рад у Надзорном одбору. Висину накнаде утврђује Надзорни одбор, а која 
износи 5.000,00 динара. 

 
 

Члан 19. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања. 
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ПРАВИЛНИК 

о ближем уређивању поступка јавне набавке 

 

Предмет уређивања 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређује процедура планирања набавки, спровођење 

поступака јавних набавки и извршење уговора унутар ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ. 

Правилником се уређују учесници, одговорности, начин обављања послова 

јавних набавки у складу сазаконом којим се уређују јавне набавке (у даљем тексту: 

Закон), и то: циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, 

начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контрола јавних набавки, начин 

праћења извршења уговора о јавној набавци.  

Правилником се уређују и набавке добара или услуга или уступање извођења 

радова, на које се не примењују прописи којима се уређују јавне набaвке.   

 

Основне одредбе 

Члан 2. 

Примена 

 Овим правилником се ближе уређује поступак јавних набавки у ЈКП „Чистоћа“ 

Жабаљ које су, у складу са важећом регулативом и унутрашњим општим актима, 

укључени у планирање набавки, спровођење поступака јавних набавки, извршење 

уговора и контролу јавних набавки.    

 

Члан 3. 

Појмови 

Јавном набавком сматра се прибављање добара или услуга или уступање извођења 

радова, у складу са прописима којима се уређују јавне набавке и овим правилником. 

Набавка која је изузета од примене Закона је набавка предмета набавке, који је 

такође потребан за обављање делатности ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ, а на коју се не 

примењују одредбе Закона. 

Послови јавних набавкису планирање јавне набавке; спровођење поступка јавне 

набавке укључујући али не ограничавајући се на учешће у комисији за јавну набавку; 

израда конкурсне документације; израда аката у поступку јавне набавке; израда 

уговора о јавној набавци; праћење извршења јавне набавке; сви други послови који су 

повезани са поступком јавне набавке. 

План набавки је годишњи план набавки наручиоца, који се састоји од плана 

јавних набавки и плана набавки на које се закон не примењује.     

Понуђачје лице које у поступку јавне набавке понуди добра, пружање услуга или 

извођење радова. 

Уговор о јавној набавције теретни уговор закључен у писаној или електронској 

форми између наручиоца и понуђача у складу са спроведеним поступком јавне 

набавке, који за предмет има набавку добара, пружање услуга или извођење радова. 

Уговор о јавној набавци (у даљем тексту: уговор) се закључујенакон спроведеног 

отвореног и рестриктивног поступка, а може да се закључи и након спроведеног 

квалификационог поступка, преговарачког поступка са објављивањем позива за 

подношење понуда, преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 

понуда, конкурентног дијалога, конкурса за нацртеи поступка јавне набавке мале 

вредности, ако су за то испуњени Законом прописани услови. Поступак јавне набавке 

спроводи се у складу с начелима Закона.  
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Члан 4. 

Циљеви правилника  

Циљ правилника је да се набавке спроводе у складу са Законом, да се обезбеди 

једнакост, конкуренција и заштита понуђача од било ког вида дискриминације, да се 

обезбеди благовремено прибављање добара, услуга и радова уз најниже трошкове и у 

складу са објективним потребама ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ. 

Општи циљеви овог правилника су: 

1) јасно и прецизно уређивање и усклађивање обављања свих послова јавних 

набавки, а нарочито планирања, спровођења поступка и праћења извршења уговора о 

јавним набавкама; 

2) утврђивање обавезе писане комуникације у поступку јавне набавке и у вези са 

обављањем послова јавних набавки; 

3) евидентирање свих радњи и аката током планирања, спровођења поступка и 

извршења уговора о јавним набавкама; 

4) уређивање овлашћења и одговорности у свим фазама јавних набавки; 

5) контрола планирања, спровођења поступка и извршења јавних набавки; 

6) дефинисање услова и начина професионализације и усавршавања запослених 

који обављају послове јавних набавки, са циљем правилног, ефикасног и економичног 

обављања послова из области јавних набавки;  

7) дефинисање општих мера за спречавање корупције у јавним набавкама.  

 

Начин планирања набавки 

Члан 5. 

Правилникoм се уређују поступак, рокови израде и доношења плана набавки и 

измена плана набавки, извршење плана набавки, надзор над извршењем, 

извештавање, као и друга питања од значаја за поступак планирања.  

 

Члан 6. 

План набавки састоји се од плана јавних набавки и плана набавки на које се 

Закон не примењује.  

План набавки садржи обавезне елементе одређене Законом и мора бити усаглашен са 

буџетом локалне самоуправе- оснивача и финансијским планом наручиоца. 

План набавки усваја надзорни одбор предузећа- наручиоца до 30. новембра за 

наредну годину, поштујући правила о његовом сачињавању и достављању која су 

прописана Законом. 

 

Критеријуми за планирање набавки  

Члан 7. 

Критеријуми који се примењују за планирање сваке набавке су:  

a.да ли је предмет набавке у функцији обављања делатности и у складу са 

планираним циљевима који су дефинисани у релевантним документима (прописи, 

годишњи програми пословања) 

b.да ли је процењена вредност набавке одговарајућа с обзиром на циљеве 

набавке, а имајући у виду техничке спецификације, неопходне количине и стање на 

тржишту (цена и остали услови набавке); 

c.стање на залихама, односно праћење и анализа показатеља у вези са потрошњом 

добара (дневно, месечно, квартално, годишње и сл);  
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Правила и начин одређивања предмета набавке и  

техничких спецификација предмета набавке  

Члан 8. 

Предмет набавке су добра, услуге или радови који су одређени у складу са 

Законом и Општим речником набавки.  

Техничким спецификацијама се предмет набавке одређује у складу са Законом и 

критеријумима за планирање набавки, тако да се предмет набавке опише на 

једноставан, јасан, објективан, разумљив и логично структуиран начин.  

 

Правила и начин одређивања процењене вредности набавке  

 

Члан 9. 

Процењена вредност набавке одређује се у складу са техничким 

спецификацијама утврђеног предмета набавке и утврђеним количинама, а као резултат 

претходног искуства у набавци конкретног предмета набавке. 

 

Одређивање одговарајуће врсте поступка и 

утврђивање истоврсности добара, услуга и радова  

 

 Члан 10. 

Службеник за јавне набавке, након утврђивања списка свих предмета набавки, 

одређује укупну процењену вредност истоврсних предмета набавке на нивоу читавог 

наручиоца. 

Службеник за јавне набавке одређује врсту поступка за сваки предмет набавке, 

у складу са укупном процењеном вредношћу истоврсног предмета набавке, и у складу 

са другим одредбама Закона.  

Начин одређивања периода на који се уговор о  јавној набавци закључује 

 

Члан 11. 

Наручилац одређују период на који се уговор о јавној набавци закључује, у 

складу са важећим прописима и реалним потребама наручиоца, начелом 

економичности и ефикасности. 

 

Одређивање динамике покретања поступка набавке  

Члан 12. 

Динамику покретања поступака набавки одређује наручилац, у складу са 

претходно дефинисаним оквирним датумима закључења и извршења уговора, а 

имајући у виду врсту поступка јавне набавке који се спроводи за сваки предмет 

набавке, објективне рокове за припрему и достављање понуда, као и прописане рокове 

за захтев за заштиту права.  

Члан 13.  

Измене и допуне плана набавки доносе се у поступку који је прописан за 

доношење плана набавки, када су испуњени услови прописани Законом.   

Измене и допуне плана јавних набавки објављује се на порталу Јавних набавки и 

на својој интернет старници у року од десет дана од дана доношења, а у случају да 

поједини подаци из плана јавних набавки представљају пословну тајну доставља се 

Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, на начин прописан 

Законом и подзаконским актом.  
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Надзор над извршењем плана набавки 

Члан 14. 

Службеник за јавне набавке је дужан да прати извршење плана набавки по 

различитим критеријумима (позицији плана, предмету набавке,  врсти поступка, броју 

закључених уговора, добављачима, реализацији и важењу појединачних уговора и сл). 

Праћење реализације омогућава анализу остварених резултата, прецизније и 

сигурније планирање у будућем периоду, те повећање ефикасности и квалитета 

пословних процеса уз уштеде које произилазе из професионалног приступа процесу 

осмишљеног планирања.  

Циљеви поступка јавне набавке    

Члан 15. 

У поступку јавне набавке морају бити остварени циљеви поступка јавне набавке, 

који се односе на:  

1) целисходност и оправданост јавне набавке – прибављање добара, услуга или 

радова одговарајућег квалитета и потребних количина, за задовољавање стварних 

потреба наручиоца на ефикасан, економичан и ефективан начин;  

2) економично и ефикасно трошење јавних средстава – принцип „вредност за 

новац“, односно прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета по 

најповољнијој цени;  

3) ефективност (успешност) – степен до кога су постигнути постављени циљеви, 

као и однос између планираних и остварених ефеката одређене набавке; 

4) транспарентно трошење јавних средстава;  

5) обезбеђивање конкуренције и једнак положај свих понуђача у поступку јавне 

набавке; 

6) заштита животне средине и обезбеђивање енергетске ефикасности;  

7) благовремено и ефикасно спровођење поступка јавне набавке за потребе 

несметаног одвијања процеса рада наручиоца и благовременог задовољавања потреба 

осталих корисника.  

Достављање, пријем писмена и комуникација у пословима јавних набавки 

 

Члан 16. 

Достављање, пријем, кретање и евидентирање понуда, пријава и других писмена 

у вези са поступком јавне набавке и обављањем послова јавних набавки (планирање, 

спровођење поступка и извршење уговора о јавној набавци), обавља се преко секретара 

предузећа, који прима пошту, отвара и прегледа, заводи и распоређује. 

 

Члан 17.  

Примљена пошта заводи се у одговарајућој евиденцији истог дана кад је 

примљена и под датумом под којим је примљена и одмах се доставља у рад. 

Примљене понуде у поступку јавне набавке, измене и допуне понуде, заводе се у 

тренутку пријема и на свакој понуди, односно измени или допуни понуде, обавезно се 

мора назначити датум и тачно време пријема.  

Уколико запослени из става 1. овог члана утврди неправилности приликом 

пријема понуде [нпр. понуда није означена као понуда па је отворена, достављена је 

отворена или оштећена коверта и сл], дужан је да о томе сачини белешку и достави 

јепредседнику комисије за јавну набавку.     

Примљене понуде чува [наручилац одређује посебно место чувања понудадо 

момента отварања понуда] у затвореним ковертама до отварања понуда када их 

предаје комисији за јавну набавку.  
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Запослени који обављају послове јавне набавке, као и сви запослени који су 

имали увид у податке о достављеним понудама, дужни су да чувају као пословну тајну 

имена заинтересованих лица, понуђача, подносилаца пријава, као и податке о 

поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.  

 

Члан 18. 

Електронску пошту друга лица достављају на имејл адресе које су одређене за 

пријем поште у електронском облику или на други начин, у складу са законом или 

посебним прописом. 

Ако се при пријему, прегледу или отварању електронске поште утврде 

неправилности или други разлози који онемогућавају поступање по овој пошти (нпр. 

недостатак основних података за идентификацију пошиљаоца – имена и презимена или 

адресе, немогућност приступа садржају поруке, формат поруке који није прописан, 

подаци који недостају и сл.), та пошта се преко и-мејл налога враћа пошиљаоцу, уз 

навођење разлога враћања. 

Запослени је дужан да службенику за јавне набавке, у складу са правилима о 

канцеларијском пословању без одлагања достави, ради завођења, сву електронску 

пошту коју је употребом и-мејл налога или на други одговарајући начин непосредно 

примио од других лица, а која садржи акте којима се у организационој јединици у којој 

је он распоређен покреће, допуњава, мења, прекида или завршава нека службена 

радња, односно пословна активност. 

Потврда о пријему електронске поште издаје се коришћењем имејл налога 

(корисничке адресе) или на други погодан начин.  

 

Члан 19. 

Сва акта у поступку јавне набавке потписује директор наручиоца, а парафира 

лице које је обрађивало предмет, изузев аката које у складу са одредбама Закона 

потписује комисија за јавну набавку.  

 

Спровођење поступка јавне набавке 

Члан 20.  

Директор издаје писмени налог за покретање поступка јавне набавке, односно 

за израду предлога одлуке о покретању поступка и одлуке о образовању комисије. 

 Писмени налог из претходног става овог члана садржи: лице којем се издаје 

налог, рок за доставу предлога одлуке о покретању поступка, списак чланова комисије 

са одређивањем председника комисије и њихових заменика. 

 

Члан 21.  

Поступак јавне набавке започиње доношењем одлуке о покретању поступка. 

Израда предлога о покретању поступка је обавеза лица за јавне набавке. 

Службеник за јавне набавке израђује предлог одлуке који парафира и доставља 

надлежном за доношење одлуке. 

Покретање поступка јевне набавке се евидентира и одлука о покретању 

поступка се заводи под редним бројем који се додељује у складу са прописима који 

уређују канцеларијско пословање. 

Број под којим је заведена одлука о покретању поступка је број под којим се 

води конкретан поступак јавне набавке и под којим се заводе сви документи у том 

поступку. 

Начин именовања чланова комисије за јавну набавку, односно лица која спроводе 

поступак јавне набавке 
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Члан 22.  

Комисија за јавну набавку има најмање три члана од којих је један службеник за 

јавне набавке или лице са стеченим образовањем на правном факултету, на студијама 

другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године. 

Решењем се именују и заменици чланова комисије.  

У поступцима јавних набавки добара, услуга или радова чија је процењена 

вредност већа од троструког износа вредности горњег лимита јавне набавке мале 

вредности, службеник за јавне набавке мора бити члан Комисије. 

За члана комисије може бити именован службеник за јавне набавке и у 

поступцима јавних набавки добара, услуга или радова чија је процењена вредност 

мања од вредности утврђене ставом 3. овог члана.  

Чланови комисије именују се из реда запослених у служби наручиоца. 

За чланове комисије се именују лица која имају одговарајуће стручно образовање 

из области из које је предмет јавне набавке.  

Ако наручилац нема запослено лице које има одговарајуће стручно образовање 
из области из које је предмет јавне набавке, у комисију се може именовати лице које 
није запослено код наручица. 

У комисију се не могу именовати лица која могу бити у сукобу интереса за 
предмет јавне набавке. 

Након доношења решења, чланови комисије потписују изјаву којом потврђују да 
у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса. 

Председник и чланови комисије имају право на накнаду за рад у висини 
дневнице за службена путовања у земљи, неопорезиви износ. 
 

Начин пружања стручне помоћи комисији, односно лицима која спроводе поступак 

јавне набавке 

 

Члан 23.  

Све организационе јединице дужне су да у оквиру своје надлежности пруже 

стручну помоћ комисији.  

У случају потребе за стручном помоћи, комисија се усменим или писаним путем 

обраћа надлежној организационој јединици. 

Организациона јединица од које је затражена стручна помоћ комисије, дужна је 

да усменим или писаним путем одговори на захтев комисије.  

 

Начин поступања у току израде конкурсне документације  

 

Члан 24. 

Комисија за јавну набавку припрема конкурсну документацију, на начин 

утврђен Законом и подзаконским актима који уређују област јавних набавки, тако да 

понуђачи на основу исте могу да припреме прихватљиву и одговарајућу понуду.  

Конкурсна документација мора да садржи елементе прописане подзаконским 

актом којим су уређени обавезни елементи конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки. 

Конкурсна документација мора бити потписана од стране комисије најкасније 

до дана објављивања.  

Комисија је дужна да, у складу са Законом, подзаконским актима, одлуком о 

покретању поступка, спроведе све радње потребне за реализацију јавне набавке. 
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Додатне информације или појашњења и  

измене и допуне конкурсне документације  

 

Члан 25.  

Додатне информације или појашњења и потребне измене и допуне конкурсне 

документације, сачињава комисија за јавну набавку. 

 

Објављивање у поступку јавне набавке  

 

Члан 26.  

Објављивање огласа о јавној набавци, конкурсне документације и других аката у 

поступку јавне набавке врши Службеник за јавне набавке за потребе комисије за јавну 

набавку, у складу са Законом.  

 

Отварање понуда 

Члан 27.  

На поступак отварања понуда примењују се прописи којима се уређују јавне 

набавке.  

Отварање понуда се спроводи на месту и у време који су наведениу  позиву за 

подношење понуда, као и у конкурсној документацији.  

Отварање понуда се спроводи одмах након истека рока за подношење понуда. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

Наручилац ће искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно 

ради заштите података који представљају пословну тајну у смислу закона којим се 

уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим 

се уређује тајност података.  

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача. 

Прeдстaвник пoнуђaчa кojи учeствуje у пoступку oтвaрaњa пoнудa имa прaвo дa 

приликoм oтвaрaњa пoнудa изврши увид у пoдaткe из пoнудe кojи сe унoсe у зaписник 

o oтвaрaњу пoнудa.  

Приликом отварања понуда комисија сачињава записник, који садржи податке 

предвиђене Законом. Образац записника мора да садржи податке предвиђене 

Законом. 

Записник о отварању понуда потписују чланови Комисије и представници 

понуђача, који преузимају примерак записника, а понуђачима који нису учествовали у 

поступку отварања понуда доставља се записник у року од три дана од дана отварања. 

 

Начин поступања у фази стручне оцене понуда  

 

Члан 28. 

Комисија за јавну набавку је дужна да, након отварања понуда, приступи 

стручној оцени понуда у складу са Законом, и о прегледу и оцени понуда за јавну 

набавку сачини извештај о стручној оцени понуда.  

 

Извештај из става 1. овог члана мора да садржи нарочито следеће податке:  

1) предмет јавне набавке; 

2) процењену вредност јавне набавке и посебно за сваку партију; 
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3) основне податке о понуђачима; 

4) понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих 

понуда; 

5) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – 

начин на који је утврђена та цена; 

6) начин примене методологије доделе пондера; 

7) назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку 

извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача. 

Образац извештаја је саставни део овог правилника. 

Одредбе овог члана сходно се примењују и на извештај о стручној оцени пријава.  

 

Доношење одлуке у поступку   

 

Члан 29. 

У складу са Извештајем о стручној оцени понуда, комисија за јавну набавку 

припрема предлог одлуке о додели уговора, предлог одлуке о закључењу оквирног 

споразума, предлог одлуке о обустави поступка јавне набавке, односно предлог одлуке о 

признавању квалификације.   

Предлог одлуке из става 1. овог члана доставља се овлашћеном лицу на 

потписивање.  

Потписана одлука објављује се на порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца у року од три дана од дана доношења. 

 

Начин поступања у току закључивања уговора 

 

Члан 30.  

По истеку рока за подношење захтева за заштиту права након доношења одлуке 

о додели уговора, односно одлуке о закључењу оквирног споразума, односно ако у року 

предвиђеним Законом није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту 

права одбачен или одбијен, Службеник за јавне набавке сачињава предлог уговора, а 

исти мора одговарати моделу уговора из конкурсне документације. 

Службеник за јавне набавке упућује у процедуру потписивања предлог уговора, 

који након прегледа потписује директор наручиоца у року не дужем од пет дана.  

Уговор се сачињава у довољном броју примерака (четири примерка). 

Након потписивања уговора од стране овлашћеног лица, служба набавке 

доставља примерке уговора на потписивање другој уговорној страни. 

Службеник за јавне набавке доставља потписани примерак уговора . 

 

 

Поступање у случају подношења захтева за заштиту права  

 

Члан 31.  

Комисија поступа по пријему захтева за заштиту права, у складу са Законом.  

 

 

Овлашћења и одговорности у поступку јавне набавке  
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Члан 32. 

Службеник за јавне набавке координира радом комисије за јавне набавке, 

пружа стручну помоћ комисији у вези са спровођењем поступка и обавља друге 

активности у вези са спровођењем поступка јавне набавке.  

За законитост спровођења поступка јавне набавке, сачињавање предлога и 

доношење одлука, решења и других аката у поступку јавне набавке одговорни су: 

наручилац, Службеник за јавне набавке и комисија за јавну набавку.  

Комисија за јавну набавку сачињава конкурсну документацију, записник о 

отврању понуда и извештај о стручној оцени понуда.  

Службеник за јавне набавке  одређује обликовање јавне набавке по партијама.  

Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређује стручно лице 

запослено код наручиоца. 

Критеријуме за доделу уговора и елементе критеријума, као и методологију за 

доделу пондера за сваки елемент критеријума, начин навођења, описивања и 

вредновања елемената критеријума у конкурсној документацији, утврђује комисија, 

узимајући у обзир врсту, техничку сложеност, трајање, вредност јавне набавке и сл.  

Утврђивање упоредивости понуђене цене са тржишном ценом врши комисија.  

Модел уговора сачињава комисија, а уколико модел уговора који комисија 

припрема као саставни део конкурсне документације захтева посебна стручна знања, 

комисија може захтевати стручну помоћ организационих јединица.  

У поступку заштите права поступа комисија за набавку, која може захтевати 

стручну помоћ правне и осталих стручних служби. Ако је захтев за заштиту права 

уредан, благовремен и изјављен од стране овлашћеног лица, комисија за јавну набавку 

је дужна да на основу чињеничног стања, у име и за рачун наручиоца одлучи по 

поднетом захтеву, тако што са примљеним захтевом за заштиту права предузима радње 

на начин, у роковима и по поступку који је прописан Законом.  

За поступање у роковима за закључење уговора, одговоран је наручилац и 

Службеник за јавне набавке 

Прикупљање података, сачињавање и достављање извештаја о јавним 

набавкама Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији врши 

Службеник за јавне набавке, а извештаје доставља након потписивања од стране 

овлашћеног лица.   

За достављање Управи за јавне набавке доказа негативне референце за 

неиспуњавање обавеза у поступку јавне набавке, одговоран је Службеник за јавне 

набавке. 

Начин обезбеђивања конкуренције  

 

Члан 33. 

Конкуренција у свим поступцима јавне набавке обезбеђује се у складу са 

Законом, уз обавезу примене начела транспарентности поступка јавне набавке.   

У поступку јавне набавке неопходно је одредити услове за учешће у поступку и 

критеријуме за доделу уговора на начин који обезбеђује учешће што већег броја 

понуђача и подносиоца пријава и који не ствара дискриминацију међу понуђачима.  

У циљу обезбеђивања конкуренције, у поступку јавне набавке мале вредности 

позив се упућује преко веб сајта наручиоца и путем портала јавних набавки.  

У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда позив 

се упућује, увек ако је то могуће, на адресе најмање три лица која обављају делатност 

која је предмет јавне набавке и која су према сазнањима наручиоца способна да 

изврше набавку, а када год је могуће и на адресе већег броја лица.  
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До сазнања о потенцијалним понуђачима који могу да изврше предмет јавне 

набавке, долази се истраживањем тржишта. 

 

Начин поступања у циљу заштите података и одређивање поверљивости 

 

Члан 34.  

Службеник за јавне набавке, чланови комисије, као и сви запослени  који су 

имали увид у податке о понуђачима садржане у понуди које је као поверљиве, у складу 

са Законом, понуђач означио у понуди, дужни су да чувају као поверљиве и одбију 

давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 

понуди.  

Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде.  

Понуде и сва документација из поступка набавке, чува се код Службеника за 

јавне набавке[наручилац одређује место чувања документације, у складу са својом 

организацијом], која је дужна да предузме све мере у циљу заштите података у складу 

са законом.   

Свим лицима која учествују у спровођењу поступка јавне набавке, односно у 
припреми конкурсне документације за јавну набавку или појединих њених делова, 
забрањено је да трећим лицима саопштавају било које незваничне податке у вези са 
јавном набавком. 
 

Одређивање поверљивости 

 

Члан 35.  

У конкурсној документацији може се захтевати заштита поверљивости података 

који се понуђачима стављају на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 

Преузимање конкурсне документације може се условити потписивањем изјаве 

или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају 

пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или 

представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. 

Службеник за јавне набавке, за сваку конкретну набавку приликом достављања 

члановима комисије решења о именовању комисије, доставља и информацију о 

поверљивим  подацима.   

Комисија је дужна да поступа са поверљивим подацима у складу са Законом. 

 

Начин евидентирања свих радњи и аката, чувања документације у вези са јавним 

набавкама и вођења евиденције закључених уговора  и добављача 

 

Члан 36. 

Наручилац је дужан да евидентира све радње и акте током планирања, 

спровођења поступка и извршења јавне набавке, да чува сву документацију везану за 

јавне набавке у складу са прописима који уређују област документарне грађе и архива, 

најмање десет година од истека уговореног рока за извршење појединачног уговора о 

јавној набавци, односно пет година од доношења одлуке о обустави поступка и да води 

евиденцију свих закључених уговора о јавним набавкама и евиденцију добављача. 

            Службеник за јавне набавке је дужна да прикупља и евидентира податке о 

поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама, као и да 

Управи за јавне набавке доставља тромесечни извештај најкасније до 10-ог у месецу 

који следи по истеку тромесечја, у складу са Законом. 
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Тромесечни извештај из става 1. овог члана потписује наручилц или лице које он 

овласти. 

Након извршења уговора о јавној набавци или коначности одлуке о обустави 

поступка сва документација чува се најмање десет година од истека уговореног рока за 

извршење појединачног уговора о јавној набавци, односно пет година од доношења 

одлуке о обустави поступка. 

Службеник за јавне набавке води евиденцију свих закључених уговора о јавним 

набавкама и евиденцију добављача, у писаној и/или електронској форми. 

 

Набавке на које се закон не примењује  

 

Члан 37. 

Правила у вези са набавкама на које се закон не примењује садржане су у одредбама 

члана 7. Закона.   

Набавке на које се закон не примењује одређене су чл. 7, 39. став 2., 122. и 128. 

Закона.  

Приликом спровођења поступака набавки на које се закон не примењује, сходно се 

примењују одредбе овог Правилника које се односе на спровођење поступака јавних 

набавки, уз потребна одступања и прилагођавања потребама наручиоца, а у циљу 

поступања у складу са основним начелима Закона.  

Конкурсна документација увек садржи: образац понуде, услове за учешће у поступку, 

критеријуме за избор понуде, техничке спецификације предмета набавке и начин и рок 

за подношење понуда. 

 

Контрола јавних набавки 

 

Члан 38.  

Контролу јавних набавки врши служба рачуноводства наручиоца (рачуновођа и 

рачуновођа- службеник за јавне набавке), и запослени који имају стручна знања из 

области предмета набавке и области пословања наручиоца (правне, економске, 

грађевинске, електро струке, информационе технологијеи др).  

Служба самостално и независно спроводи контролу планирања, спровођења и 

извршења јавних набавки. 

Запослени у Служби у обављању својих послова поступају одговорно, објективно, 

стручно, поштују принципе поверљивости података.  

 

Члан 39.     

Контрола јавних набавки обухвата контролу мера, радњи и аката наручиоца у 

поступку планирања, спровођења поступка и извршења уговора о јавној набавци, и то:  

4.поступка планирања и целисходности планирања конкретне јавне набавке са 

становишта потреба и делатности наручиоца  

5.оправданости додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и 

критеријума за доделу уговора;  

6.начина и рокова плаћања, авансе, гаранције за дате авансе; 

7.извршења уговора, а посебно квалитет испоручених добaра и пружених услуга, 

односно изведених радова;  

 

Правила комуникације са другом уговорном страном  

у вези са извршењем уговора 
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Члан 40.    

Комуникација са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора о јавној 

набавци одвија се искључиво писаним путем, односно путем поште, електронске поште 

или факсом.  

Комуникацију са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора о јавној 

набавци врши служба рачуноводства наручиоца (рачуновођа и рачуновођа- службеник 

за јавне набавке). 

 

Правила пријема и оверавања рачуна и других докумената за плаћање  

 

Члан 41.  

Рачуни и друга документа за плаћање примају се у складу са општим актима. 

После пријема рачуна за испоручена добра, пружене услуге или изведене радове, 

служба рачуноводства наручиоца контролише  постојање  обавезних  података на 

рачуну који су  прописани законом, а код увоза добара и комплетност документације о  

извршеном увозу, као и уговорене рокове и услове плаћања.  

Ако рачун не садржи све податке прописане законом или ако документација о  

извршеном увозу није комплетна, служба рачуноводства наручиоца враћа рачун 

издаваоцу рачуна. 

 

 

Правила поступања у вези са изменом уговора  

 

Члан 42.  

Службеник за јавне набавке утврђује да ли су испуњени законом прописани 

услови за измену уговора о јавној набавци.  

Уколико су испуњени законом прописани услови за измену уговора о јавној 

набавци, Службеник за јавне набавке израђује предлог одлуке о измени уговора и 

предлог анекса уговора, које доставља на потпис овлашћеном лицу.   

Службеник за јавне набавке у року од три дана од дана доношења одлуке 

објављује на Порталу јавних набавки и доставља извештај Управи за јавне набавке и 

Државној ревизорској институцији.  

 

Поступање у случају потребе за отклањањем грешака у гарантном року  

 

Члан 56.  

Службеник за јавне набавке у случају потребе за отклањањем грешака у 

гарантном року, о томе обавештава другу уговорну страну.  

Уколико друга уговорна страна не отклони грешке у гарантном року у складу са 

уговором, Службеник за јавне набавке проверава испуњеност услова за реализацију 

уговореног средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року 

и реализује средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. 

Службеник за јавне набавке одмах и без одлагања доставља Управи за јавне 

набавке исправу о реализованом средству обезбеђења.  

 

Усавршавање запослених који обављају послове јавних набавки  
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Члан 57.  

Наручилац ће омогућити континуирано стручно усавршавање запослених који 

обављају послове јавних набавки.  

 

Завршна одредба  

Члан 58. 

Овај правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана доношења.  

 

 

ПРАВИЛНИК  
О АЗИЛУ ЗА ПСЕ 

 
 

Члан 1.  
           Овим правилником се ближе прописују услови за заштиту добробити животиња у 
погледу:  
 -простора, просторија и опреме, које мора да испуњава прихватилиште- Азил за псе (у 
даљем тексту: Азил),  
- начин поступања са животињама у Азилу, 
- начин вођења евиденције,  
- начин и средства за прикупљање напуштених и изгубљених животиња,  
- начин превоза и збрињавања напуштених и изгубљених животиња.  
 
           Овај Правилник се доноси у складу са Законом о добробити животиња 
(,,Службени гласник РС”, број 41/09)  и Правилникм о условима које морају да 
испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње („Службени гласник РС”, број 
19/12). 
 

Члан 2.  
             У Азил се смештају пси непознатих власника и без власника који се прикупе од 
стране зоохигијеничарске службе ЈКП ''Чистоћа'' Жабаљ са јавних површина на 
територији општине Жабаљ. 
           Азил се налази поред магистралног пута Жабаљ- Зрењанин и капацитета је за 
око 140 паса. 

Члан 3. 
      У Азилу животињама се обезбеђују:  
1) довољне количине воде и хране;  
2) физичка, термичка и психолошка удобност;  
3) довољно пространа површина за одмор и кретање на којој пас може удобно да лежи 
и стоји, односно да заузима природне положаје тела и да се креће колико је неопходно 
за дневну активност;  
4) социјални контакт са другим псима 
5) ветеринарска брига и нега (лечење, кастрација, стерилизација, вакцинација, 
чиповање). 
 

Члан 4. 
        Азил мора бити изграђен и конструисан тако да омогући оптималне услове, 
својствене животињама, које су у њих смештене и на најмању могућу меру смањи 
ризик од повреда, преношења болести, крађе или бежања животиња или уласка 
неовлашћених лица.  
 

Члан 5. 
        Азил мора бити ограђен оградом која онемогућава неконтролисани улаз и излаз 
животиња и људи. Својом површином обезбеђује функционалност, има улаз, који је 
контролисан и под сталним надзором (помоћни комунални радници на пословима 
кафилерије, чувари). 
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Члан 6. 
      Азил мора бити снабдевен довољном количином исправне воде из властитог бунара 
за напајање животиња и запослених, као и довољном количином воде за спровођење 
хигијенско-санитарних мера, и одржавање хигијене запослених. 
     Сваки двориште у прихватилишту је опремљено механизмом за затварање, који 
животиње не могу отворитити. 
 

Члан 7. 
       Простор за псе у Азилу мора да се чисти најмање једном дневно, а по потреби и 
чешће, како би се животиње осећале удобно. Унутар круга Азила редовно се обавља 
дератизација најмање два пута годишње, а по потреби и чешће.  
 

Члан 8. 
    Унутар круга Азила морају да постоје:  
1) просторије за боравак, одмор, пресвлачење и исхрану лица која раде у Азилу; 
2) простор за припрему хране за псе и мачке;  
3) простор за прање посуда за храну и воду за псе и мачке; 
4) простор за складиштење хране за животиње. 
 
 

Члан 9. 
           О животињама у Азилу мора да се брине одговарајући број лица која раде са 
животињама, како би се животињама обезбедили услови у погледу добробити, контрола 
и нега животиња. Са животињама Азилу се поступа са пажњом доброг домаћина и 
мора им се обезбедити свакодневни надзор и контрола. 
 

Члан 10. 
       После пријема информације о пронађеној изгубљеној или напуштеној животињи, 
врши се њено хватање и превоз до Азила, преко зоохигијеничарске службе ЈКП 
''Чистоћа'' Жабаљ.Ако је власник познат, без одлагања се обавештава о пронађеној 
животињи. 
 

Члан 11. 
Сваку новопримљену животињу мора да прегледа ветеринар и то најкасније 7 дана по 
пријему животиње, ради утврђивања здравственог статуса. 
 

 
Члан 12. 

       Храна мора да буде чиста, здрава, укусна и у довољној количини. Исхрана мора да 
буде прилагођена старости и кондицији животиње. Животињама се мора у свако доба 
обезбедити вода. 
      За исхрану паса може се користити стари хлеб и тестенина у количини од око 600gr 
по псу.  

 
Члан 13. 

         Евиденцију о примљеним и смештеним животињама у Азил, воде запослени на 
Азилу, односно у ЈКП ''Чистоћа'' Жабаљ. Евиденција треба да садржи податке:  
1) име и презиме, адреса и контакт телефон власника;  
2) врста и назив животиње;  
3) опис животиње који укључује: (1) пол, (2) расу или тип, (3) боју, (4) старост,  
   (5) видљиве физичке карактеристике, (6) фотографију животиње;  
4) час и датум пријема животиње;  
5) потребан здравствено-ветеринарски третман (лечење, вакцинација и сл.);  
6) датум сваког извршеног третмана;  
7) број обележене и евидентиране животиње и број Потврде о вакцинацији против       
беснила паса и мачака у складу са прописима којима се уређује ветеринарство;  
8) cвака огрлица, каиш или други предмет са којим је животиња нађена;  
9) име и презиме, адреса и контакт телефон ветеринара.  
 
Поред података из става 1. овог члана, евиденција прихватилишта садржи и податке о:  
1) обављеној стерилизацији/кастрацији (ако је извршена);  
2) извршеним вакцинацијама;  
3) кретању животиња (удомљавање, упућивање у друго прихватилиште и сл.);  
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4) угинулим животињама;  
5) животињама лишеним живота. Податке из става 1. тач. 5), 6) и 7) и става 3. тач. 1) и 
2) овог члана попуњава ветеринар. 
 

Члан 14. 
      За прихватање и превоз животиња обезбеђује се одговарајући број возила  
прилагођених за ту намену. Животиње се превозе у најкраћем могућем року. 
Возила за превоз напуштених и изгубљених животиња (у даљем тексту: возило) 
израђено је на начин да пружи безбедност животиња и заштиту од повреда. 
Простор за животиње је одвојен чврстом физичком оградом од осталог дела возила. 
Возило треба да буде конструисано на такав начин да животиње не могу да побегну. 
Прикупљање напуштених и изгубљених животиња врши се са посебном пажњом, тако 
да се проузрокује најмањи степен бола, патње, страха и стреса за животињу. 
 
Средства за прикупљање напуштених и изгубљених животиња: 
1) повоци  
2) кавез од жице  
3) храна и вода 
4) друга опрема неопходна за прикупљање животиња. 
 

Члан 15. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања. 

 
 

ПРАВИЛНИК  
О ДОНАЦИЈАМА И СПОНЗОРСТВУ 

 
Уводна одредба 

 
Члан 1. 

Правилником о донацијама и спонзорству (у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује 
поступак одобравања донација и спонзорства средствима ЈКП ''Чистоћа'' Жабаљ (у 
даљем тексту: Предузеће). 
                 Донацијом и спонзорством Предузеће подржава хуманитарне, социјалне, 
културне, научне, образовне, спортске и остале активности за које постоји друштвени 
интерес. 
                Донација је давање бесповратних средстава ради пружања помоћи и 
подршке физичким и правним лицима у области здравства, културе, науке, образовања 
и спорта или у хуманитарне сврхе са циљем да се промовише друштвена одговорност 
према социјалној заједници или појединцу, без накнаде и противчињења. 
                Спонзорство је финансирање, промовисање и подржавање привредних 
друштава, непрофитних организација, удружења, делатности, активности или особа од 
општег значаја за друштво у замену за оглашавање или промовисање Предузећа на 
начин који доприноси угледу и препознатљивости предузећа. 

 
 

Поступак донације и спонзорства 
 

Члан 2. 
 

                Поступак донације и спонзорства покреће се достављањем писаног захтева, 
молбе или предлога. Захтев/молба/предлог треба да садржи: 
1) Податке о подносиоцу захтева: 
-назив, односно име подносиоца захтева, 
- статус подносиоца захтева (јавна установа, удружење, организација, трговачко 
друштво, особа), 
- седиште/адреса 
- законски заступник правног лица 
- ПИБ, 
- матичнни број, 
- пословна банка, 
- број текућег рачуна, 
- број телефона/факса. 
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Члан 3. 

 
             Захтев/молба/предлог за донацију или спонзорство подносе се секретару 
Предузећа који их прегледа и евидентира и доставља директору Предузећа на 
разматрање. 
 
 

Члан 4. 
              Директор Предузећа у складу са планираним и расположивим средствимаза те 
намене, финансијским могућностима предузећа, висине тражене донације, процене 
оправданости и друштвеног значаја донације усмено одобрава или не одобрава захтев 
за донацију или спонзорство. 
 

Члан 5. 
 

            На основу усменог одобрења директора, Предузеће као давалац донације или 
спонзорства закључује уговор са примаоцемдонације или спонзорства. 
            Уговором о донацији уређују се односи, права и обавезе између даваоца и 
примаоца донације. 
            Уговором о спонзорству уређују се права и обавезе спонзора и примаоца 
спонзорства, а нарочито обавезе које се односе на промотивне активности у корист 
спонзора. 
             На основу закљученог уговора директор Предузећа доноси писмену одлуку о 
исплати средстава на име донације или спонзорства. 

 
Члан 6. 

 
         Прималац донације је обавезан да након утрошка уплаћених средстава, а 
најкасније у року од 30 дана од дана уплате средстава на име донације, даваоцу 
донације достави у писменој форми, потписану и оверену од стране одговорног лица, 
Изјаву о наменском утрошку средстава. 
        Прималац спонзорства је обавезан да промовише Предузеће на начин дефинисан 
уговором. 
        Служба рачуноводства Предузећа води евиденцију у оквиру аналитичког конта и 
кроз тромесечни извештај доставља оснивачу преглед о примаоцу, намени и и висини 
донације или спонзорства. 

 
 

Завршна одредба 
 

Члан 7. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања. 
 
 
 

 

ПРАВИЛНИК 
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ  

ЗА ОДНОШЕЊЕ КУЋНОГ ОТПАДА И ОТПИС ДУГА 
 
 

Уводна одредба 
 

Члан 1. 
 

Правилником о критеријумима за ослобађање од плаћања накнаде за одношење кућног 
отпада и отпис дуга (у даљем тексту: Правилник) прописују се критеријуми и поступак 
остварења права за ослобађање од обавеза плаћања накнаде за одношење кућног 
отпада и отпис дуга. 

 
Ослобађање од плаћања накнаде за одношење кућног отпада 



33 

 

 
Члан 2. 

Ослобађање од обавеза плаћања накнаде за одношење кућног отпада може бити 
делимично или потпуно, у зависности од испуњености услова прописаних овим 
правилником. 
 

 
Члан 3. 

           Половину, тј. 50% од укупне цене изношења кућног отпада која је утврђена 
Одлуком о ценама комуналних услуга плаћају: 
1) старачка домаћинства (домаћинства са 2 члана старија од 65 година), 
2) самачка домаћинства (домаћинства са 1 чланом) и  
3) социјално угрожена лица. 
 
          Потпуно ослобађање од обавеза плаћања накнаде за одношење кућног отпадакоја 
је утврђена Одлуком о ценама комуналних услуга остварују власници празних кућа и 
станова, односно у којима нико не станује. 
 

Члан 4. 
         Делимично или потпуно ослобађање од обавезе плаћања накнаде за одношење 
кућног отпада одобрава директор предузећа након увида у поднету документацију 
потписом аналитичке картице подносиоца захтева 
 

Отпис дуга 
 

Члан 5. 

           Право на отпис ¾дуга за изношење кућног отпада имају старачка и самачка 

домаћинства и социјално угрожена лица која немају посуде за изношење отпада, 
односно немају потписан Уговор о преузимању и коришћењу посуда за смеће. 

          Право на отпис ½  дуга за изношење кућног отпада имају сва остала 

домаћинства која немају посуде за изношење отпада, односно немају потписан Уговор о 
преузимању и коришћењу посуда за смеће. 
          Лица која изврше уплату за комуналне услуге за последњих годину дана имају 
право на отпис преосталог дуга због застарелости, само уколико на достављеној 
уплатници имају тачно назначен период (од- до, дан, месец, година) на који се уплата 
односи.  
 

Члан 6. 
         За остваривање права из чланова 3., 4. и 5. овог Правилника, потребно је 
приложити: 
1) за старачка домаћинства: важећи документ са фотографијом (лична карта, пасош, 
возачка дозвола) оба члана домаћинства и под пуном кривичном и материјалном 
одговорношћу дату изјаву истих о броју чланова њиховог домаћинства, 
2) за самачка домаћинства: важећи документ са фотографијом (лична карта, пасош, 
возачка дозвола) члана домаћинства ипод пуном кривичном и материјалном 
одговорношћу дату изјаву истог о броју чланова његовог домаћинства, 
3) за социјално угрожена домаћинства: важеће уверење Центра за социјални рад којим 
се потврђује статус социјално угроженог лица, 
4) за празне куће и станове: писмену изјаву власника куће или стана, у којој се наводи 
да  у стану или кући нико не станује, 
5) за отпис преосталог дуга уплатница са тачно назначеним периодом за уплаћену 
последњу годину, 
 
 

Члан 7. 
         Специфичне и сложене ситуације ослобађања или отписа дуга, делимично или у 
потпуности, решава Надзорни одбор предузећа на својој седници уз претходно 
достављену Молбу заинтересованог лица са свим потребним прилозима (лични 
документ, умрлице, поседовни лист,картице потрошње односно непотрошње 
електричне енергије и воде, итд) 
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Члан 8. 
            Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 
критеријумима за ослобађање од плаћања накнаде за одношење отпада број 406-4/14 
од 16.07.2014.године. 
 
 
 

Завршна одредба 
 

Члан 9. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања. 

 
 

 
 
 

ПРАВИЛНИК  
О ИСПЛАТИ 

СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ 
 

 
Уводна одредба 

 
Члан 1. 

 
Правилником о исплати солидарне помоћи (у даљем тексту: Правилник) ближе се 
уређује поступак обезбеђивања новчане помоћи запосленима у ЈКП ''Чистоћа'' Жабаљ 
на име солидарне помоћи. 

 
Члан 2. 

 
Послодавац може, у складу са својим финансијским могућностима запосленом да 
обезбеди новчану помоћ на име солидарне помоћи, и то у случају: 
- смрти запосленог или члана његове уже породице, 
- дуже или теже болести запосленог или члана његове породице, 
- набавке лекова за запосленог или члана уже породице 
- здравствене рехабилитације запосленог, 
- наступа теже инвалидности, 
- ублажавања елементарних непогода и сл., 
- ублажавање неповољног материјалног положаја. 
 
Члановима уже породице у смислу претходног става овог члана сматрају се брачни друг 
и деца. 
Новчана помоћ на име солидарне помоћи  утврђује се највише у висини просечне 
зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове статистике. 
 

 
Поступак исплате 

 
Члан 3. 

 
                Поступак исплате солидарне помоћи покреће се достављањем писане Молбе 
запосленог.  Молба треба да садржи податке о подносиоцу захтева: 
- име и презиме запосленог подносиоца молбе, 
- адресу запосленогподносиоца молбе, 
- разлог и сврха тражења солидарне помоћи, 
- прилоге (документацију, фотографије). 
 

Члан 4. 
 

             Молбе за солидарну помоћ подносе се секретару Предузећа који их прегледа и 
евидентира и доставља директору Предузећа на разматрање. 
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Члан 5. 
 

              Директор Предузећа разматра молбе у складу са планираним и расположивим 
средствимаза те намене, финансијским могућностима предузећа, висине тражене 
солидарне помоћи и  процене оправданости исплате солидарне помоћи. 

Члан 6. 
 

            Уколико се увери у оправданост молбе за исплату солидарне помоћи и уколико 
постоје расположива средства, директор предузећа доноси писмену одлуку о исплати 
средстава на име солидарне помоћи. 
 

Завршна одредба 
 

Члан 7. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања. 
 
 
 

ПРАВИЛНИК  
О ОДОБРАВАЊУ И ИСПЛАТИ ЗАЈМА 

 
Уводна одредба 

 
Члан 1. 

 
Правилником о одобравању и исплати зајма (у даљем тексту: Правилник) ближе се 
уређује поступак одобрења и исплате зајма запосленима у ЈКП ''Чистоћа'' Жабаљ. 

 
Члан 2. 

 
                Послодавац може, у складу са својим финансијским могућностима 
запосленом одобрити зајам, без камате, за набавку: 
- огрева,  
- зимнице,  
- школских књига за децу на редовном школовању. 
 
Зајам се утврђује највише у висини просечне зараде по запосленом у Републици Србији, 
према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове 
статистике. 
 

 
Поступак одобрења и исплате 

 
Члан 3. 

 
                Поступак одобрења зајма покреће се достављањем писане Молбе запосленог.  
Молба треба да садржи податке о подносиоцу захтева: 
- име и презиме запосленог подносиоца молбе, 
- адресу запосленогподносиоца молбе, 
- разлог и сврха тражења зајма, 
 

Члан 4. 
 

             Молбе за зајам подносе се секретару Предузећа који их прегледа и евидентира 
и доставља директору Предузећа на разматрање. 

Члан 5. 
 

              Директор Предузећа разматра молбе у складу са планираним и расположивим 
средствимаза те намене, финансијским могућностима предузећа, висине траженог 
износа зајма и  процене оправданости исплате зајма. 
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            Уколико се увери у оправданост молбе за исплату зајма и уколико постоје 
расположива средства, директор предузећа доноси писмену одлуку о исплати средстава 
на име зајма.  
 
Одлуком о одобравању зајма утврђује се намена и висина зајма, почетак отплате и рок 
враћања зајма. 
Враћање зајма се врши у једнаким месечним ратама обуставом месечне рате зајма од 
зараде запосленог. 
             Запослени је у обавези да одмах након одобрења зајма достави послодавцу у 
писменој форми потписану Изјаву о сагласности о начину враћања зајма.  
 
 

Завршна одредба 
 

Члан 6. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања. 
 

ПРАВИЛНИК  
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА  

 
 
 

Уводна одредба 
 

Члан 1. 
                 Правилником о коришћењу службених мобилних телефона (у даљем тексту: 
Правилник) ближе се утврђују права и обавезе запослених у ЈКП ''Чистоћа'' Жабаљ (у 
даљем тексту: Предузеће) по основу коришћења службених мобилних телефона. 

 
 

Члан 2. 
               Право на коришћење службених мобилних телефона у Предузећу имају 
запослени у Предузећу и ангажована лица за потребе обављања делатности предузећа 
који по природи послова свог радног места, односно ангажовања имају потребу 
обезбеђења ефикасне комуникације са другим запосленима, пословним партнерима и 
странкама, без обзира на радно време, или за послове свог радног места обављају делом 
или у потпуности ван пословних просторија Предузећа. 
 

Члан 3. 
                            Запослени се задужују мобилним телефонским апаратом и SIM 
картицом. Мобилни телефонски апарат се узима од мобилног оператера са којим 
постоји закључен уговор о коришћењу услуга. Уколико је мобилни телефонски апарат 
скупљи од једног динара исплату истог врши предузеће, док ће се запосленом или 
ангажованом лицу износ одбијати на рате без камате. Запослено или ангажовано лице 
потписује изјаву да је сагласно да му се износ одбија од зараде. Након истека уговорне 
обавезе од 24 месеца мобилни телефонски апарат постаје власништо запосленог 
односно ангажованог лица. 
 

Члан 4. 
             Директор одређује месечни лимит задужења сваког запосленог и ангажованог 
лица у зависности од радног места на којем се запослени налази, односно на којим се 
пословима ангажовани налази. 
 
 

Члан 5. 
             Сви службени мобилни телефони, које задужују запослена или ангажована 
лица, утврђени овим Правилником укључују основну месечну претплату у мрежи 
мобилног оператера са којим Предузеће има закључен уговор, без додатних услуга. У 
случају да запослени који је задужен службеним мобилним телефоном, службено путује 
у иностранство, директор Предузећа му може, по повратку са пута у земљу, одобрити 
трошкове коришћених услуга роминга. 
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Члан 6. 

             Запослени и ангажована лица који се задужују службеним мобилним 
телефонима имају обавезу да без ограничења и изузетака буду доступни за 
комуникацију са другим запосленима у Предузећу, у току и ван радног времена. 

 
Члан 7. 

             Запослена и ангажована лица који се задужују службеним мобилним 
телефонима имају право и обавезу да их користе у службене сврхе, да их користе са 
пажњом и чувају од оштећења или квара и евентуалних злоупотреба. По престанку 
радног односа или ангажовања, у случају измењене потребе за коришћењем, преласка 
запосленог на друго радно место, запослени који су задужили службене мобилне 
телефоне, дужни су да их врате са свом пратећом опремом, у исправном стању које 
подразумева уобичајено коришћење у одређеном периоду. 
             Запослени и ангажована лица одговара Предузећу за сву штету коју 
проузрокује намерно или својим немарним понашањем у вези ккоришћења службеног 
мобилног телефона. 
 

Члан 8. 
             Евентуалну крађу или губитак службеног мобилног телефона запослени или 
ангажовано лице је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 24 часа пријави 
управи Предузећа, уз копију извршене пријаве надлежном органу унутрашњих послова 
ако је у питњу крађа. 
У супротном, запослени је дужан да сноси насталу штету. 
 
 

Члан 9 
            Запослени или ангажовано лице који прекорачи месечни лимит, обавезан је да 
плати прекорачени износ, обуставом дела његове зараде, приликом исплате коначне 
зараде после доспелог дуга. У том случају запослени подноси Молбу директору о отплати 
прекораченог износа на рате. Директор након разматрање молбе запосленог доноси 
Одлуку о исплати прекораченог износа на рате, а запослени је обавезан да потпише 
Изјаву о сагласности. 
 

Члан 10. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли. 

 

На својој 6. седници Надзорни одбор предузећа, дана 29.03.2018.године усвојио је нове 

правилнике за области из преузетих делатности од ЈКП ''Услуге и одржавање'''Жабаљ. 

Ту спадају: 

П Р А В И Л Н И К 
О УПРАВЉАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ПИЈАЦА И ВАШАРА 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

О организовању послова  уређења и одржавања пијаца и вашара у Општини Жабаљ,  

стара се ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ у складу са Законом,  Одлуком о пијацама и вашарима  

(“Сл. Лист Општине Жабаљ“ бр. 15/2015) и Одлуком о усклађивању пословања ЈКП 

„Чистоћа“ Жабаљ са законом о јавним предузећима („Сл. Лист Општине Жабаљ“ 

бр.2/2018). 

Овим правилником се утврђује начин рада, организација промета, начин издавања, 
опремања, радно време, хигијена и уређење простора на пијацама и вашарима (у даљем 
тексту пијаце) којима управља ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ (у даљем тексту: Предузеће), и то:  
1. Зеленој пијаци;  
2. Млечној пијаци;  
3. Шареној (робној) пијаци, вашар  
4. Посебно одређеним местима за поједине врсте робе  
и другим пијацама које се накнадно изграде или пренесу у надлежност предузећа.  
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Члан 2. 
На зеленој пијаци врши се промет:  

-  Пољопривредно-прехрамбених производа, као што је воће, поврће, тикве, лековито 
биље, пчеларски производи;  

- Непрехрамбених производа занатских радњи и домаће радиности;  
 

Члан 3. 
На млечној пијаци врши се промет свих врста прехрамбено-млечних производа.  
 

Члан 4. 
На шареној пијаци врши се промет:  

- Индустријских, непрехрамбених производа као што је текстил, обућа, одећа, производи 
од стакла, коже, гуме, платике, електротехничка роба, спортска опрема, хигијенски и 
хемијски производи...  

- Половна роба. 
Члан 5. 

Одлуком предузећа одређују се посебна места, у оквиру пијаца или ван њих, за промет 
одређених врста робе. 
 
 

УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ НА ПИЈАЦАМА 
 

Члан 6. 
На зеленој пијаци производе могу продавати:  
1. индивидуални пољопривредни произвођачи и чланови њиховог заједничког 
домаћинства;  
2. предузетници који су регистровали седиште или издвојени пословни простор на 
пијаци (тезги).  

Члан 7. 

Непрехрамбене производе занатских радњи и производе домаће радиности могу 

продавати предузетници.  

Члан 8. 
Млечне производе могу продавати индивидуални пољопривредни произвођачи уз 
поседовање санитарне књижице, млечне карте и легитимације.  
Продаја млечних производа врши се на млечној пијаци у заштитиним и расхладним 
витринама.  

Члан 9. 
Индивидуални пољопривредни произвођачи и чланови њиховог заједничког 
домаћинства не могу пренети право закупа и коришћења тезге на друго лице.  

 
Члан 10. 

Пољопривредни производи могу се продавати само на тезгама, изузев тикви, 
кромпира, паприке и купуса који се могу продавати у камионима паркираним на за то 
одређеном паркингу.  

Члан 11. 
Продаја култивисаних печурака се врши у оригиналном паковању по извршеном 
прегледу од стране надлежног органа.  
Печурке изложене продаји морају бити убране најраније 24 часа пре изношења на 
пијацу.  

 
Члан 12. 

На пијачним тезгама не могу се продавати печени кикирики, семенке, печени и кувани 
кукуруз и други слани производи.  
 
 

Члан 13. 
Хлеб, пецива, месне прерађевине, тестенине и слично могу продавати искључиво 
предузетници на одговарајућим и адекватно опремљеним местима уз приложено 
решење о регистрацији.  
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Члан 14. 
Пољопривредно-прехрамбени производи намењени људској исхрани на пијаци се 
продају, по правилу, у непрерађеном стању.  
 

Члан 15. 
За мерење производа који се продају на пијацама могу се употребљавати само 
исправна мерила, редовно и прописно баждарени.  
Мерила морају бити постављена тако да купац може контролисати мерење.  
Купци и продавци могу контролисати масу робе на контролном мерилу на пијаци.  
 
 

ПИЈАЧНИ ПРОСТОР И ПРОДАЈНА МЕСТА 
 

Члан 16. 
Под пијачним простором подразумевају се зграде и отворен простор намењен вршењу 
делатности корисника, као и друго земљиште које се издаје на коришћење.  
Продајна места на пијацама су сталне и монтажно-демонтажне продавнице, пијачне 
тезге, адаптирана пијачна места, паркинг простор и други простор који служи 
обављању делатности корисника. 
 

Члан 17. 
Продајна места се не могу уступати другим лицима у закуп или коришћење без 
сагласности предузећа.  
 

Члан 18. 
Приликом предаје на коришћење, изградње или постављања објеката на пијацама 
сачињава се записник о примопредаји и провери исправности објеката.  
Приликом отказа корисник је обавезан да објекат доведе у првобитно стање што се 
записнички констатује.  
 

Члан 19. 
Издавање пијачног простора и продајних места врши се на захтев потенцијалних 
корисника са којима се закључује уговор о закупу на годину дана. Уговором о закупу 
уређују се међусобна права и обавезе корисника пијачног простора и продајних места и 
предузећа. Закуп тезги на вашарима и пијацама у ЈКП ''Услуге и одржавање'' Жабаљ, 
вршио се на годишњем нивоу. ЈКП ''Чистоћа'' Жабаљ ће по истеку потписаних уговора у 
2019.години закуп тезги на вашарима и пијацама вршити лицитацијом или путем 
затворених понуда 
Циљ је да се изда што већи број продајних места.  

 
Члан 20. 

Преправка, преуређење, проширење или премештај пијачних објеката и опреме може 
се вршити само под условима и одобрењу предузећа и других надлежних органа, 
сагласно позитивним прописима.  
 

Члан 21. 
Корисници пијачног простора и продајних места су дужни да редовно одржавају 
објекат и сносе све трошкове одржавања.  

 
 
 

Члан 22. 
Корисник пијачног простора и продајног места је дужан да на захтев овлашћеног 
запосленог предузећа да на увид потребну документацију.  
 
 
 

РАДНО ВРЕМЕ ПИЈАЦА 
 

Члан 23. 
Пијаце могу радити сваког дана по утврђеном распореду, осим Нове године-01. 
јануара, Божића-07. јануара. 
Време одржавања вашара је трећа недеља текућег месеца. 
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Члан 24. 

Радно време пијаца: летње 06-12 часова, зимско 07-12 часова .  
Радно време вашара је од 05-14 часова. 
 

Члан 25. 
Радно време пијаца у време одржавања других вашара и сличних манифестација 
посебно се одређује.  
 

САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКИ УСЛОВИ 
 

Члан 26. 
Пијаце се чисте свакодневно по завршетку рада.  
 

Члан 27. 
Корисници пијачног простора и продајних места су дужни да на продајно место изложе 
робу која је здравствено исправна и по здравље људи нешкодљива, као и да робу 
излажу у безбедним и здравим посудама. 
Корисници пијачног простора и продајних места су дужни да, пре него што напусте 
пијачни простор или продајно место, исто очисте.  
 

Члан 28. 
Корисници пијачног простора и продајних места су дужни да:  
1. пољопривредно-прехрамбене производе обезбеде од загађивања и да их држе у 
затвореним судовима или покривене;  
2. воће и поврће које продају буде чисто;  
 

Члан 29. 
На продајном месту је забрањена прерада, одстрањивање делова, чишћење и прање 
производа и стварање отпада.  
Корисници пијачних услуга су дужни да по завршетку рада пијачни простор оставе у 
чистом стању и да све отпатке уклоне и одложе у судове постављене у ову сврху.  
 

Члан 30. 
Све намирнице животињског порекла при излагања продаји подлежу обавезном 
ветеринарско-санитарном прегледу, као и уверење о транспорту од надлежне 
санитарно-ветеринарске инспекције или кланице у којој се врши услужно клање 
живине.  
 

Члан 31. 
Продавци пољопривредно-прехрамбених производа су дужни најмање 2 пута годишње 
да изврше контролу квалитета производа.  
Продавцима чији производи не одговарају законским и другим прописима (Правилнику 
о исправности животних намирница у промету) забрањује се даља продаја истих док се 
анализом не докаже исправност производа, уз оверу надлежне инспекције.  
 

УСЛОВИ И НАЧИН ПРУЖАЊА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА 
 

Члан 32. 
Кориснику пијачног простора и продајних места и другом учеснику у промету на 
пијаци (продавци, возачи и сл.) може се отказати даље коришћење истих уколико се не 
придржава одредби Пијачног реда ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ и овог Правилника, а посебно 
у случају:  
1. ако корисник врши промену намене пијачног простора или продајних места без 
сагласности управе пијаца;  
2. ако корисник издаје у закуп другом лицу објекте и тезге;  
3. ако корисник не врши благовремену уплату пијачне накнаде и других трошкова и 
услуга на пијаци;  
4. не одржавања у чистом и исправном стању пијачног простора или продајних места;  
5. вршења продаје на простору или продајном месту за које није добио одобрење од 
стране управе пијаца;  
6. уношења веће количине робе од дозвољене;  
7. продаје робе која није превиђена у тој пијаци или делу пијаца;  



41 

 

8. тежег непоступања у складу са санитарним и комуналним прописима;  
9. неприбављања потребних дозвола, сагласности и друге прописане документације;  
10. непоступања у складу са прописима о конкуренцији;  
11. непридржавања прописа о јавном реду и миру и ремећења нормалног рада пијаце;  
12. излагања на продају робе која се на пијаци не може продавати;  
13. задржавања на пијаци ван радног времена пијаце;  
14. некоректног, увредљивог, некултурног и на други начин непримереног понашања 
према муштеријама;  
15. обављања делатности које се не могу обављати на пијацама;  
16. клања и ређења меса, као и прераде других производа на пијаци;  
17. излагања производа у непрописној амбалажи или на начин којим се угрожава 
санитарна и друга исправност производа;  
18. увођања домаћих љубимаца и других животиња;  
19. ложења ватре на пијаци;  
20. уношења и употребе запаљивих и експлозивних материјала и предмета (плинске 
боце, бензин и сл.);  
21. улазка и кретања возилима на пијаци;  
22. остављања робе и других предмата по напуштању продајног места, односно после 
радног времена пијаце;  
23. у другим случајевима предвиђеним прописима.  
 
Удаљење са пијаце врше запослени предузећа у сарадњи са комуналном инспекцијом и 
МУП-ом, а у складу са наредбом предузећа. 
У случају отказа у складу са ставом 1. овог члана управа пијаца не враћа кориснику 
разлику у новцу до истека уговорног периода.  
У случају тежих повреда пијачног реда управа пијаца може одлучити да кориснику 
забрани коришћење пијаца до годину дана од дана отказа, односно у случају 
поновљених тежих повреда трајно.  
 

Члан 33. 
Корисник пијаца може отказати даље коришћење у писаној форми најраније 7 дана 
пре планираног дана отказа.  
 
 

ПРОДАЈА НА ЗЕЛЕНОЈ И МЛЕЧНОЈ ПИЈАЦИ 
 

Члан 34. 
Лица заинтересована за закуп и закупци продајних места (тезги) на пијаци су дужна да 
на захтев предузећа доставе документацију-доказе о свом својству, исправности 
производа, регистрацији делатности и другу прописану документацију, као и своју 
адресу, телефон и други контакт.  
 

Члан 35. 
За резервацију, односно закуп тезги на зеленој пијаци за индивидуалне пољопривредне 
произвођаче (1 резервација) потребно је доставити следећу документацију:  
1. уверење о кућној заједници;  
2. фотокопију личне карте;  
3. уверење о регистрованом пољопривредном домаћинству.  

 
Члан 36. 

Уколико се на пијаци продаје живина или трајне месне прерађевине потребно је 
доставити:  
1. уверење о транспорту од надлежне инспекције;  
2. уверење о транспорту и потврда из кланице о услужном клању за треће лице (са 
роком важења од 3 дана од дана издавања).  
 
 
 

Члан 37. 
За продају јужног воћа и непрехрамбених производа потребно је доставити важеће 
решење о регистрацији радње, односно предузећа у одговарајућој делатности.  
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Члан 38. 
За продају млека и млечних производа произвођачи су дужни да управи пијаце 
доставе:  
 
1. решење надлежног државног органа и  
2. санитарну књижицу (рок важења је 6 месеци од дана прегледа) 

Члан 39. 

За продају меда произвођачи достављају:  
1. анализу исправности од надлежног органа (института, завода) и  
 

Члан 40. 
Давање у закуп продајних места на зеленој и млечној пијаци заинтересованим лицима 
се врши на период до годину дана.  
Првенство приликом закупа продајних места на зеленој и млечној пијаци имају редовни 
закупци пијачних места који имају пребивалиште на територији општине Жабаљ, под 
условом да продају врше искључиво чланови њиховог заједничког домаћинства.  
Продајна места на којима не постоји закуп из става 1. овог члана могу се дати у 
једнодневни закуп.  
 

ПРОДАЈА НА ШАРЕНОЈ ПИЈАЦИ 
 

Члан 41. 
Приликом закључења уговора о закупу тезге на шареној пијаци закупци су дужни да 
управи пијаце доставе:  
1. решење о регистрацији радње, односно предузећа са одредбом о регистрацији 
пијачне тезге као седишта или издвојеног пословној простора (често посебно решење) и  
2. фотокопију личне карте.  
 

Члан 42. 
Давање продајних места на шареној пијаци се врши на период до годину дана.  
Продајна места на којима не постоји закуп из става 1. овог члана могу се дати у 
једнодневни закуп.  
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 43. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања. 

 

ПРАВИЛНИК О УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Члан 1. 

           Овим Правилником уређује се уређивање и одржавање јавних и других зелених 

површина на територији општине Жабаљ. 

Члан 2. 

          Уређивање и одржавање зелених површина у смислу општинске одлуке и овог 

Правилника је се подизање, реконструкција, заштита и други послови  који су у вези  

са одржавањем зелених површина. 

Члан 3. 

          О организовању послова  уређења и одржавања зелених површина у Општини 

Жабаљ   стара се ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ у складу са Законом  и  Одлуком о  зеленим 

површинама  (Сл. Лист Општине Жабаљ бр. 5/2015) и Одлуком о  усклађивању 

пословања ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ са законом о јавном предузећима- пречишћен текст 

(Сл. Лист Општине Жабаљ бр.2/2018). 
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Члан 4. 

         Уређивање и одржавање зелених површина у  Општини обавља ЈКП „Чистоћа“ 

Жабаљ  у складу са Програмом уређивања и одржавања зелених површина и уговора 

склопљених са општином. 

         Програм уређивања и одржавања зелених површина  доноси ЈКП „Чистоћа“ 

Жабаљ  за период од једне године. 

       Скупштина општине даје сагласност  на Програм уређивања и одржавања зелених 

површина. 

Члан 5. 

У циљу заштите јавних зелених површина, забрањено је: 
1. вађење и орезивање дрвећа, без претходног одобрења, 
2. оштећивање дрвећа и другог засада, 
3. скидање плодова, цветова или других делова биљака, 
4. копање и изношење песка, камења и других састојака земљишта 
5. пуштање домаћих животиња ради испаше и напајања на јавним  зеленим    
       површинама, 
7.затрпавање постојећих канала за атмосферску канализацију 
8. лепљење и причвршћавање плаката, рекламних паноа и путоказа на стаблима, 
9. паљење и ложење ватре на јавним зеленим површинама, 
10.депоновање грађевинског или другог материјала на јавним зеленим површинама, без 
претходно прибављеног одобрења. 
11.раскопавање земљишта, копање ровова, канала и слично на јавним зеленим 
површинама, без претходно прибављеног одобрења. 
 

Члан 6.  
 

         Уклањање, односно вађење стабала или другог растиња са јавних зелених 

површина може се вршити само на основу одобрења Јавног предузећа, које врши 

послове одржавања јавних зелених површина. 

Ако се одобри вађење стабала, трошкове вађења сноси лице, које то тражи, с тим да је у 

обавези да уклони дрвну масу и остатке.  

Уколико стабла на јавним зеленим површинама ометају околне објекте или инсталације, 

орезивање стабала може извршити лице, чији објекат или инсталације предметно 

стабло омета, на основу сагласности и упутства Јавног предузећа, која врши послове 

одржавања јавних зелених површина. 

 
Члан  7. 

 
        ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ има право  да извођачима радова наплаћује накнаду за 

издавање сагласности за орезивање или вађење стабала. 

Висину накнада из става 1. овог члана утврђује  ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ .  

Сагласност на висину накнаде из става 2. овог члана даје општинско Веће. 

 

Члан 8. 

 

       Средстава за уређивање  и одржавање зелених површина  ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ 

обезбеђује  из: 

1. Уговорних обавеза са општином Жабаљ 

2. Субвенција општине Жабаљ 

3. Других нивоа власти кроз конкурсе 
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Члан 9. 

 

        Висину накнаде  из члана 8. став 1. овог Правилника  утврђује ЈКП „Чистоћа“ 

Жабаљ својом одлуком.  

        Сагласност на висину накнаде из става 1. овог члана даје општинско Веће. 

Члан 10. 

ЈКП „Чистоћа“ Жабаљје у обавези  да усклади постојећа  и изради нова акта  у 

складу са Одлуком о  зеленим површинама  (Сл. Лист Општине Жабаљ бр. 15/2015. од 

13.07.2015.) и овим Правилником  у року од 30 дана од дана ступања на снагу 

Правилника. 

Члан 11. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли ЈКП 

„Чистоћа“ Жабаљ. 

 

ПРАВИЛНИК О УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊУ 

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим правилником уређује се  уређивање и одржавање гробља, начин 

коришћења и одржавања гробља, сахрањивање умрлих , као и други неопходни услови  

за обављање погребних услуга  на територији Општине Жабаљ. 

Члан 2. 

Уређивање и одржавање гробља, у смислу општинске одлуке и овог Правилника 

је изградња и одржавање гробних поља са гробним местима, односно парцелама за 

гробове  и гробнице, изградња и одржавање  саобраћајница, изградња инсталација, 

објеката и уређаја, подизање и одржавање зеленила, одржавање чистоће  и други 

послови  који су у вези  са одржавањем гробља и обављањем погребне делатности . 

Члан 3. 

О организовању послова  уређења и одржавања гробља у Општини Жабаљ за насељена 

места (Жабаљ,Чуруг и Госпођинци)  стара се ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ у складу са Законом  

и  Одлуком о  уређивању и одржавању гробља и сахрањивању  (Сл. Лист Општине 

Жабаљ бр. 15/2015.) и Одлуком о  усклађивању пословања ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ са 

законом о јавном предузећима- пречишћен текст (Сл. Лист Општине Жабаљ бр.2/2018). 

II   УРEЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА 

 

Члан 4. 

 Гробље је земљиште које је одређеним урбанистичким планом одређено за 

сахрањивање умрлих. 
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Члан 5. 

Уређивање и одржавање гробља у Општини Жабаљ за насељена места 

(Жабаљ,Чуруг и Госпођинци) обавља ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ  у складу са Програмом 

уређивања и одржавања гробља. 

Програм уређивања и одржавања гробља  доноси ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ  за 
период од једне године . 

Скупштина општине даје сагласност  на Програм уређивања и одржавања гробља. 
Члан 6. 

Простор на гробљу намењен за сахрањивање  дели се на парцеле  унутар којих  

се налазе гробна места . 

Под гробним местом, у смислу општинске одлуке и овог Правилника сматра  се 

гроб  или гробница  намењена за смештај посмртних остатака умрлог. 

Под парцелом у смислу општинске одлуке и овог Правилника сматра  се скуп 

више гробних места омеђених стазама који у природи чине једну целину . 

Члан 7. 

Гробна места  за део гробља  за који је израђен пројекат регулације и 

парцелације  постављају се у складу са пројектом, а за део гробља где не постоји 

пројектна документација, гробна места и редови се постављају већ према постојећим 

редовима с тим да не сме доћи до преклапања суседних споменика (гробова) . 

Размак између два гробна места  не може бити мањи од 0.20m. 

Размак између два  реда не може бити мањи од 1,00m. 

Гробно место је дужине мин. 2,40m а макс. 3,00m, а ширине минимум 1,15m а 

макс 1,60m. 

Члан 8. 

ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ води евиденцију  гробних места  са именима сахрањених, 

датумом сахране, подацима о  лицима која сносе трошкове сахране, датумом уплате 

накнаде  за коришћење гробног места на период од 10 година и износом  уплаћене 

накнаде. 

Члан9. 

О одржавању гробних места  и надгробних обележја  на њима, старају се искључиво 

њихови корисници (породица и сродници  умрлих и друга лица  која имају обавезу 

уређивања и одржавања гробних места). 

Лица из става 1. овог члана  могу уређивање  и одржавање гробних места 

поверити уз одређену накнаду ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ, предузећу или предузетнику  

регистрованом за обављање ове врсте делатности .  

Висину накнаде за уређење и одржавање гробног места утврђује ЈКП „Чистоћа“ 

Жабаљ  својим ценовником . 

Сагласност на висину накнаде из става 3. овог члана даје општинско Веће . 

 
 

III  ИЗВОЂЕЊЕ ЗАНАТСКИХ РАДОВА  НА ГРОБЉУ 
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Члан 10 . 

Изградња гробница  и уређење парцела, подизање и уклањање надгробних 

споменика и других спомен обележја  на гробљу врше се у складу  са условима 

прописаним општинском одлуком и овим Правилником, постојећом пројектном 

документацијом  дела гробља, односно Програмом уређивања и одржавања гробља. 

Радове из става 1. овог члана  могу изводити искључиво правна лица и 

предузетници регистровани за извођење ових врста радова. 

Радови из става 1. овог члана морају се пријавити ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ, а ако 

се радови предузимају на гробници, споменику или обележју  које има својство 

споменика културе, потребно је претходно прибавити сагласност Завода за заштиту 

споменика културе. 

Радови на  текућем одржавању  надгробних споменика  и спомен обележја  могу 

се изводити без предходног одобрења, осим на споменицима и спомен обележијима  

који имају својство споменика културе, с тим да лица која изводе радове дужни су да се 

јаве гробару.  

Под текућим одржавањем  у смислу става 4. овог члана сматра се замена слике, 

бојење слова, поправка појединих елемената, замена дрвених симбола  и друго . 

 
 

Члан 11. 
Извођач радова  наведених у члану 10 овог Правилника  дужан је да радове 

обавља  тако да : 

1. Уз пријаву  за извођење радова поднесе нацрт-скицу  о врсти и обиму радова, 
као и сагласност породице  или сродника умрлог  или другог овлашћеног лица ; 

2. Радове изводи  радним данима  
- У летњем периоду (од 01.05. до 30.09.) од 7,00  - 15,00 часова ; 
- У зимском периоду (од 01.10. до 30.04.) од 8,00  - 16,00 часова ; 

3. Грађевински и други материјал држи на гробљу  у најкраћем времену  које је 
потребно за извођење радова  и то тако да не омета приступ  и кретање 
посетиоца гробља; 

4. Одмах по завршетку радова  вишак грађевинског материјала  и земље са места 
радова које је одредила ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ, однесе са гробља; 

5. За превоз грађевинског и другог материјала  користи стазе и путеве које одреди 
овлашђено лице ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ ; 

6. Обавести овлашћено лице ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ о свим нађеним предметима  
приликом извођења радова (делови сандука, костију, предмети од вредности ) и 
одмах обустави радове ; 

 

Ако се извођач радова не придржава услова из члана 1. овог става, ЈКП „Чистоћа“ 

Жабаљима право да му забрани  наставак радова и одмах обавештава комуналну 

инспекцију . 

Ако  извођач радова приликом  извођења радова нанесе штету  саобраћајницама, 

објектима, уређајима или инсталацији на гробљу  или оштети суседна спомен обележја 

или гробна места, дужан је да одмах, а најкасније  у року које одреди опвлашћено лице 

ЈКП “Чистоћа” Жабаљ, отклони насталу штету. 

Уколико  извођач радова  не поступи на начин утврђен ставом 3. овог члана, штету 

ће отклонити ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ на његов трошак . 
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Члан 12. 

О данима и времену за извођење радова  и данима и времену забране извођења 

радова  ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ  ће истаћи обавештење  на улазу у гробље или на капели. 

Члан 13. 

ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ има право  да извођачима радова наплаћује накнаду за 

коришћење струје, воде и друге инфраструктуре  на гробљу.  

Висину накнада из става 1. овог члана утврђује  ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ.  

Сагласност на висину накнаде из става 2. овог члана даје Председник општине. 

 

IV ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА ГРОБЉУ 
 

Члан 14. 

ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ је дужнo да обезбеди ред,мир и чистоћу на гробљу. 

Обављање погребне делатности (ископ рака и сахрањивање, отварање 

костурница,ексхумација и др.) врши се свакодневно  

- У летњем периоду (од 01.05. до 30.09.) од 7,00  - 18,00 часова ; 
- У зимском периоду (од 01.10. до 30.04.) од 8,00  - 17,00 часова ; 

 

Када је гробље отворено за посетиоце на њему се обавезно налази  гробар ради 

извршења радних обавеза  и одржавања реда, мира и чистоће  на гробљу. 

Рад гробара  на гробљу, његове радне обавезе  и послови као и његово  право на 

дневни, недељни  и годишњи одмор и друга права и обавезе  из Закона ближе су 

уређени Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Чистоћа“ 

Жабаљ  и Уговором о раду. 

У складу са Одлуком о уређивању и одржавању гробља и овим Правилником, 

ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ ће израдити Правила понашања на гробљу  која ће бити 

истакнута на улазу у гробље и на капелу. 

Члан 15. 

На гробљу је забрањено :  

1. Постављање надгробних споменика, спомен обележја и других ознака  које нису 
у вези са сахрањеним  посмртним остацима ; 

2. Постављање ознака на гробницама, надгробним споменицима  и другим спомен 
обележијима  која изгледом, знацима или натписом вређају патриотска ,верска 
, национална и друга осећања грађана ; 

3. Оштећење гробова , рушење или оштећење гробница , надгробних споменика  и 
других спомен обележја ; 

4. Оштећење саобраћајница , инсталације , објеката и уређаја  на гробљу; 
5. Сечење или  оштећење садница  и другог зеленила на гробљу ;  
6. Гажење, прљање и скрнављење гробних места ; 
7. Вожња моторних возила, осим у време и за намену за коју је издато одобрење; 
8. Увођење Животиња на гробље; 
9. Стварање нечистоће на  саобраћајницама и стазама (бацање увелог цвећа, 

траве и др. Предмета ); 
10. Паљење ватре  ( сем на за то изграђеном , ограђеном  и безбедном месту  што 

може чинити само гробар ); 
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11. Улажење у капелу  ван времена одређеног за сахрану ; 
12. Продавање робе ; 
13. Фотографисање у виду заната ; 
14. Вршење других радњи које  су у супротности са правилима које је утврдилoЈКП 

„Чистоћа“ Жабаљ; 
 

V   САХРАЊИВАЊЕ 

 

Члан 16. 

Под сахрањивањем, у складу са  Одлуком о уређивању и одржавању гробља и 

овим Правилником, подразумева се укоп посмртних остатака  умрлог, као и друге 

радње  које се у том циљу предузимају. 

Сахрањивање се може вршити тек после утврђивања смрти  на начин одређен 

посебним прописима . 

Члан 17. 

Посмртни остаци умрлог, по утврђеној смрти , преносе се на гробље  и до сахране 

чувају у капели . 

Посмртни остаци умрлог могу се  чувати и на месту које одреди породица, 

односно сродници умрлог. 

Посмртни остаци умрлог  могу се , са одобрењем верске заједнице чувати у 

црквама , капелама  и другим објектима  који су намењени за вршење верских обреда 

до сахране . 

Пре сахрањивања , посмртни остаци умрлог  могу бити изложени на одређеном  

месту ван гробља, ради указивања посебних посмртних почасти , по одобрењу 

надлежне службе Општинске управе .  

Члан 18. 

Преузимање и превоз посмртних остатака  умрлог  могу обављати правна лица  

и предузетници регистровани за обављање ове врсте делатности  и који испуњавају 

услове прописане Законом . 

Члан 19. 

Сахрањивање умрлог дужни су да обезбеде његови сродници , односно лица која 

би према важећим прописима  била у обавези да га издржавају  или друга физичка или 

правна лица која преузму обавезу да обезбеде сахрањивање 

Ако не постоје лица из става 1. овог члана , или ако лица која су дужна  да 

изврше сахрањивање  то одбију , сахрањивање ће обавити ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ  а  на 

трошак лица из става1. овог члана . 

Сахрањивање посмртних остатака  неидентификованих лица обавља ЈКП 

„Чистоћа“ Жабаљ, на основу акта надлежног органа  којим је утврђена чињеница да је 

умрли неидентификован .  

Члан 20 . 

Покопавање посмртних остатака  умрлог  врши се искључиво на гробљу које је у 

употреби .  

Одобрење за покопавање  у гробље и гробно место издаје ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ .  
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Члан 21. 

Посмртни остаци умрлог  почивају  у гробном месту најмање 10 година  од дана 

сахрањивања.Породица умрлог , сродници и друга лица имају право  да по истеку  рока 

обавезног почивања , продуже рок почивања. 

Међусобна права и обавезе  ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ и лица из става 1. овог члана  

уређују се Уговором .  

ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ  је у обавези  да најкасније 30 дана пре истека  рока од 10 

година  обавести лице  из става 2. овог члана  о могућности  продужења  тог рока (на 

адресу сродника или истицањем на огласну таблу гробља) .  

Члан 22. 

Посмртне остатке  умрлих  из гробова и гробница којима је истекао обавезан рок 

почивања, а  рок почивања није продужен у складу са чланом 21. овог Правилника, 

ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ може пренети у заједнички гроб. 

ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ је у обавези да пре преноса  посмртних остатака из става 

1. овог члана  обавести сроднике умрлог или друга лица  која су обавила сахрану, да ће 

посмртни остаци бити пренети у заједничку гробницу . 

Пренос посмртних остатака  може се обавити  по истеку 30 дана  од дана 

обавештавања лица из става 2. овог члана . 

Члан 23. 

ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ води евиденцију умрлих чији су посмртни остаци пренети 

у заједнички гроб.  

Евиденција из става 1. овог члана  трајно се чува.  

Члан 24. 

Посмртни остаци умрлог  могу се ископати и пренети на друго гробље, по 

претходно прибављеном одобрењу надлежне службе  Општинске управе и одобрењу 

органа надлежног за послове санитарне инспекције, ако је на другом гробљу  

обезбеђено гробно место за сахрану .  

Ексхумација  и пренос посмртних остатака  из става 1. овог члана  могу 

захтевати чланови породице, сродници  и друга овлашћена лица .  

Трошкове ексхумације  и преноса посмртних остатака сносе лица из става 2. 

овог члана . 

Члан 25. 

ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ води евиденцију умрлих чији су посмртни остаци 

ексхумирани  и пренети.  

Евиденција из става 1. овог члана  трајно се чува .  

Члан 26. 

Гробно место код прве сахране даје се  сродницима умрлог  по степену сродства, 

а уколико нема сродника, гробно место се даје лицу које је обезбедило сахрану . 

Гробно место даје се на време од најмање 10 година .  
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ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ је обавезна  да, најкасније 30 дана пре истека рока  

закупа из става 2. овог члана  обавести закупца  о могућности продужења закупа. 

Гробно место не може се стављати у правни промет.  

Међусобна права и обавезе  ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ и лица из става 1. овог члана  

уређују се Уговором.  

Члан 27. 

Уређење парцеле, које су одређене као гробна места, могу се закупити  за 

живота, независно од  чињенице смрти, односно пријаве сахрањивања. 

Парцеле закупљене за живота не могу се стављати у промет. 

Међусобна права и обавезе  ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ и лица из става 1. овог члана  

уређују се Уговором .  

 

VI        СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА УРЕЂИВАЊА  И ОДРЖАВАЊА  ГРОБЉА  И  

САХРАЊИВАЊЕ 

Члан 28 . 

Средстава за уређивање  и одржавање гробља  ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ обезбеђује  из : 

 

1. Накнаде за коришђење грађевинског земљишта ; 
2. Наканде за коришћење гробног места ; 
3. Накнаде за  коришћење услуга на гробљу ( ископ гробног места, 

сахрањивање, чување посмртних остатака до сахране, одржавање 
гробница и гробних места, одржавања чистоће и др.); 

4. Накнада за коришћење струје, воде и друге инфраструктуре  
наплаћене од извођача занатских радова; 

5. Других прихода ЈКП „Чистоћа“ Жабаљкао што су самодопринос  
прилози  грађана и сл .  

 

Члан 29. 

 

Висину накнаде  из члан 28. овог Правилника  утврђује ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ 

својом одлуком.  

Сагласност на висину накнаде из става 1. овог члана даје Председник општине. 

По захтеву странке, а уз сагласнот Надзорног одбора, директор закључује уговор 

о плаћању накнаде на месечне рате.  

 

VII     ПОСТУПАЊЕ И ОВЛАШЋЕЊА ЈКП „ЧИСТОЋА“ ЖАБАЉ У СЛУЧАЈУ  ПРЕКИДА У 

ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊА 

 

Члан 30. 

Ако дође до прекида у обављању  послова на уређивању   и одржавању  гробља  

и сахрањивању, услед више силе или других разлога  који се нису могли предвидети, 

односно спречити, ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ ће одмах, без одлагања, предузети мере на 
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отклањању узрока поремећаја, односно прекида  и то: 

 

1. Радно ангажовати запослене на отклањању узрока поремећаја , односно 
разлога због којих је дошло  до прекида у обављању послова одржавања и 
уређивања гробља и сахрањивања; 

2. Хитно поправити и заменити инсталације  и уређаје којима се обезбеђује  
обављање послова, као и заштитити комуналне објекте и уређајењ од 
даљих кварова  или хаварија; 

3. Предузети друге мере које утврде Председник општине, орган општине 
или комунална  инспекција; 

 

Члан 31. 

У случају прекида  у обављању послова  на уређивању и одржавању гробља и 

сахрањивању  услед штрајка, ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ је дужно да обезбеди минимум 

процеса рада  и то :  

 

1. Ископ гроба; 
2. Сахрањивање; 
3. Одржавање чистоће на гробљу; 

 

VIII    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 32. 

ЈКП „Чистоћа“ Жабаљје у обавези  да усклади постојећа  и изради нова акта  у 

складу са Одлуком о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању  (Сл. Лист 

Општине Жабаљ бр. 15/2015. од 13.07.2015.) и овим Правилником  у року од 30 дана 

од дана ступања на снагу Правилника . 

Члан 33. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ. 

 

           С обзиром да Предузеће има потисан Уговор о коришћењу услуга са ''Телеком 

Србија'', где има право да за сваки телефонски број узме и по један телефонски уређај, 

за један динар или више, у случају узимања телефона који су скупљи од једног динара, 

запослени упућују молбу директору за одобрење отплате мобилног телефона до 12 

месечних рата без камате. Након разматрања молбе директор може да донесе одлуку о 

одобравању  отплате мобилног телефона и број рата. Уколико директор одобри отплату 

мобилног телефона запослени је обавезан да потпише изјаву о сагласности да му се од 

плате коју остварује у предузећу обустављају  рате за телефон и да се у случају 

престанка радног односа, отплата мобилног телефона изврши од последње плате. 
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1.ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ       У 000 ДИНАРА 

Врста прихода Конто План 2017. Процена 2017 План 2018. 

Пословни приходи 

(сопствени) 
61410 50.710 35.676 57.812 

Приходи од 

поверених делатности 
61411 100.730 29.909 87.572 

Финансијски приходи 6620 - - 3.020 

Приход од субвенција 6400 10.500 8.405 18.500 

УКУПНИ ПРИХОДИ - 151.440 74.349 166.904 

 

 

 

 

 

Приходи од субвенција (6400) састоје се од: 

1.Субвенција за набавку канти за смеће у вредности од 1.500.000,00 динара, 

2. Гориво 9.000.000,00 динара, 

3. Трактор 5.000.000,00 динара, 

4. Субвенционисање старачких и самачких домаћинстава 3.000.000,00 динара. 

 

 

 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ    У 000 ДИНАРА 

Врста расхода Конто 
План 2017. Процена 2017 План 2018 

Пословни расходи 510-559 
58.493 44.928 157.519 

Финансијски расходи 560 
350 110 630 

Остали расходи 570-580 
3.700 3.347 6.300 

УКУПНИ РАСХОДИ - 
62.543 48.385 164.449 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирани укупни приходи Планирани укупни расходи Добитак пре опорезивања 

166.904 164.449 2.455 
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Структура расхода 

RР.

Б. 
Конто Врста расхода 

Трећа 

Измена 

Четврта 

Измена 

I 512 Трошкови осталог материјала (режијски)   

1. 51200000 
Трошкови потрошног материјала који се монтира на 

машине и алат 
400.000 400.000 

2. 51220000 Трошкови канцеларијског материјала 300.000 300.000 

3. 51221000 Трошкови материјала – рачунарска опрема 700.000 700.000 

4. 51222000 Трошкови материјала – тонери за штампаче 450.000 450.000 

5. 51223000 Трошкови материјала – рачуни 250.000 250.000 

6. 51224000 Трошкови материјала - шпеције 200.000 200.000 

7. 51225000 Трошкови материјала – кесе за смеће 100.000 100.000 

8. 51226000 Трошкови материјала за сточне гробнице 100.000 100.000 

9. 51230000 Трошкови средстава за одржавање чистоће 200.000 200.000 

10. 51242000 Трошкови материјала – саобраћајни знаци 550.000 550.000 

11. 51243000 Трошкови материјала – саобраћајни стубови - - 

12. 51244000 Трошкови материјала за семафоре 1.000.000 1.000.000 

13. 51251000 Трошкови материјала - набавка камена 500.000 500.000 

14. 51252000 Трошкови материјала – садни материјал - саднице 400.000 400.000 

15. 51253000 Трошкови материјала – песак за плаже - - 

16. 51254000 Трошкови материјала за зимску службу - со 100.000 100.000 

17. 51255000 
Трошкови материјала - Противградне ракете и опрема 

за противградне станице 
- - 

18. 51290000 Трошкови осталог непоменутогалата и материјала 499.000 499.000 

19. 51291000 
Трошкови осталог непоменутог материјала -  Храна 

за псе 
1.200.000 1.200.000 

20. 51292000 
Трошкови осталог непоменутог материјала - Остали 

прибор за возила 
550.000 550.000 

21. 51293000 Трошкови осталог непоменутог материјала - 

Грађевинарство 
750.000 750.000 

22. 51294000 Трошкови осталог непоменутог материјала - Метали 200.000 200.000 

23. 51295000 
Трошковиосталогнепоменутогматеријала - Заштитна 

опрема - обућа и одећа 
700.000 700.000 

24. 51296000 
Трошкови осталог непоменутог материјала - 

Противпожарни апарати 
50.000 50.000 

 УКУПНО 512: 9.199.000 9.199.000 

II 513 Трошкови горива и енергије   

1. 51300000 Трошкови нафтних деривата 6.500.000 6.500.000 

2. 51310000 Трошкови нафтних деривата (тнг) 1.000.000 1.000.000 

3. 51320000 Трошкови електричне енергије 450.000 450.000 

4. 51330000 Трошкови за огревно дрво за азил и чуваре депонија 400.000 400.000 

 УКУПНО 513: 8.350.000 8.350.000 

III 514 Трошковирезервнихделова   

1. 51400000 
Трошкови резервних делова утрошених затекуће 

одржавање средстава - Резервни делови за возила 
1.520.000 1.520.000 

 УКУПНО 514: 1.520.000 1.520.000 

IV 515 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара   

1. 51501000 
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара -   

Канте и контејнери 
1.250.000 1.250.000 

2. 51502000 
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара -  

Пнеуматици 
600.000 600.000 
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3. 51503000 
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара - 

Мобилијар 
499.000 499.000 

  
UKUPNO 515 2.349.000 2.349.000 

51 - ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (512+513+514) 21.418.000 21.418.000 

I 520 Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)   

1. 520000 Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 34.457.700 34.457.700 

 УКУПНО 520: 34.457.700 34.457.700 

II 521 
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада 

зарада на терет послодавца 
  

1. 521100 Доприноси за ПИО на терет послодавца 4.133.702 4.133.702 

2. 521110 
Доприноси за здравствено осигурање на терет 

послодавца 
1.767.490 1.767.490 

3. 521120 Доприноси за незапосленост на терет послодавца 252.602 252.602 

4. 521130 ПИО бенефиција 24.000 24.000 

 УКУПНО 521: 6.177.794 6.177.794 

III 522 Трошкови накнада по уговору о делу   

1. 5220000 Накнаде по уговору о делу 400.000 400.000 

 УКУПНО 522: 400.000 400.000 

IV 524 
Трошкови накнада по уговору о привременим и 

повременим пословима 
  

1. 524000 Трошковинакнадапоуговору о привременим и 

повременимпословима 
1.152.000 1.152.000 

2. 524100 
Трошкови пореза и доприноса за привремене и 

повремене послове на терет запослених 
405.000 405.000 

3. 524210 
Трошкови ПИО за привремене и повремене послове на 

терет послодавца 
162.000 162.000 

4. 524220 
Трошкови доприноса за здравство за привремене и 

повремене послове на терет послодавца 
64.800 64.800 

5. 524223 
Трошкови доприноса за незапосленост за привремене 

и повремене послове на терет послодавца 
16.200 16.200 

 УКУПНО 524: 1.800.000 1.800.000 

V 526 
Трошкови накнада директору, односно члановима 

органа управљања и надзора 
  

1. 526000 
Трошкови накнада директору, односно члановима 

органа управљања и надзора 
1.800.000 1.800.000 

 УКУПНО 526: 1.800.000 1.800.000 

VI 529 Остали лични расходи и накнаде   

1. 529100 
Солидарна помоћ у случају теже или дуже болести 

запосленог или члана његове уже породице 
2.000.000 2.000.000 

2. 529200 
Остале помоћи запосленима и њиховим породицама 

(елем.непогоде, ванреднидогађаји...) 
150.000 150.000 

3. 529300 
Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и 

са посла 
500.000 500.000 

4. 529400 Накнаде трошкова запосленима на службеном путу 300.000 300.000 

5. 529500 
Накнаде трошкова запосленима за коришћење 

сопственог возила у службене сврхе 
200.000 200.000 

6. 529600 Остале накнаде трошкова запосленима 600.000 600.000 

7. 529800 Давања запосленима поводом Нове Године 300.000 300.000 

8. 529900 
Давања другим лицима на име поклона, награда, 

помоћи и слично 
100.000 100.000 

9. 529111 Остали лични расходи – разлика од плата 2.412.900 2.412.900 
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 УКУПНО 529: 6.562.900 6.562.900 

52 - ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ 

РАСХОДИ (520+522+523+524+525+529) 
51.198.394 51.198.394 

I 531 Трошкови транспортних услуга   

1. 5310000 Трошкови транспорта 100.000 200.000 

2. 5311000 Трошкови поштанских услуга 200.000 200.000 

3. 5312000 Трошкови телефона - фиксни 250.000 250.000 

4. 5312100 Трошкови телефона - мобилни 650.000 650.000 

5. 5312200 Трошкови интернета 160.000 160.000 

6. 5319000 
Трошкови осталих транспортних услуга – Припрема, 

савијање и дељење рачуна 
1.500.000 1.500.000 

 УКУПНО 531: 2.860.000 2.960.000 

II 532 Трошкови услуга одржавања   

1. 5321000 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме - Одржавање возила 
1.200.000 1.400.000 

2. 5321010 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме – Аутоелектричарски радови 
300.000 300.000 

 5321020 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме – Прање и чишћење возила 
- 100.000 

3. 5321100 Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме - Вулканизер 
450.000 450.000 

4. 5321200 Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме – уређење пословних просторија 
600.000 600.000 

 5321210 Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме – Сервисирање клима уређаја 
- 200.000 

5. 5321300 Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме – машине и алати за одржавање паркова 
350.000 350.000 

6. 5321400 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (одржавање семафора) 
300.000 300.000 

7. 5321500 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (чишћење депонија) 
5.500.000 5.500.000 

8. 5321510 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (радови на депонији) 
3.000.000 3.000.000 

9. 5321520 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (чишћење паркова, вашара, пијаца, гробља) 
- - 

10. 5321600 Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (одржавање трафо станица) 
700.000 700.000 

11. 5321700 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (вертикална сигнализација - знакови) 
1.200.000 1.200.000 

12. 5321710 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (хоризонтална сигнализација локалног пута) 
550.000 550.000 

13. 5321800 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (одржавање путева - крпљење) 
9.000.000 9.000.000 

14. 5321810 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (одржавање атмосферске канализације) 
2.000.000 2.000.000 

15. 5321900 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (одржавање објеката јавне расвете) 
700.000 700.000 

16. 5321910 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (хаварије на јавној расвети) 
700.000 700.000 

17. 5321920 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (изливање и одржавање стаза) 
499.000 499.000 
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18. 5321930 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (одржавање административне опреме) 
499.000 499.000 

 УКУПНО 532: 27.548.000 28.048.000 

III 533 Трошкови закупа   

1. 5330000 Трошкови закупа земљишта 840.000 840.000 

2. 5339000 Трошкови закупа осталих средстава 50.000 50.000 

 УКУПНО 533: 890.000 890.000 

IV 535 Трошкови рекламе и пропаганде   

1. 5351000 
Трошкови закупљеног термина у електронским 

медијима 
790.000 790.000 

2. 5359000 Остали непоменути трошкови рекламе и пропаганде 400.000 400.000 

 УКУПНО 535: 1.190.000 1.190.000 

V 539 Трошкови осталих услуга   

1. 53920000 Трошкови комуналних услуга - вода 50.000 50.000 

2. 53990000 
Остали непоменути производни трошкови - Браварске 

услуге 
490.000 490.000 

3. 53990100 
Остали непоменути производни трошкови - Амброзија 

и кошење 
499.000 499.000 

4. 53990200 
Остали непоменути производни трошкови - Фискалне 

касе 
50.000 50.000 

5. 53990300 
Остали непоменути производни трошкови - 

Електричарски радови 
499.000 499.000 

6. 53990400 
Остали непоменути производни трошкови - Услуге 

штампе 
400.000 400.000 

7. 53990500 
Остали непоменути производни трошкови – Услуге 

одржавања водоводних и грејних система 
300.000 300.000 

8. 53990600 
Остали непоменути производни трошкови – Поставка 

кавеза за цвеће 
499.000 499.000 

9. 53990700 
Остали непоменути производни трошкови – 

Баштованске услуге 
580.000 580.000 

10. 53991000 Остали непоменути производни трошкови (гпрс) - - 

11. 53992000 
Остали непоменути производни трошкови - 

дезинсекција и дератизација 
480.000 480.000 

12. 53993000 
Остали непоменути производни трошкови - 

здравствена исправност воде 
50.000 50.000 

13. 53994000 
Остали непоменути производни трошкови - одвоз 

угинулих животиња 
12.000.000 12.000.000 

14. 53995000 
Остали непоменути производни трошкови – 

хидрауличарски и пнеуматски радови 
450.000 600.000 

15. 53995010 
Остали непоменути производни трошкови – радови 

комбинованом машином 
2.300.000 2.300.000 

16. 53995100 Ванредни радови на повећању безбедности саобраћаја - - 

17. 53995300 
Остали непоменути производни трошкови - Уређење 

плаже Жабаљ 
- - 

18. 53995330 
Остали непоменути производни трошкови –

Постављање табли са називом улице 
- - 

19. 53995400 Остали непоменути производни трошкови – служба за 

чишћење снега 
1.000.000 1.000.000 

20. 53995410 Остали непоменути производни трошкови – чишћење 

атарских путева 
- - 
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21. 53995420 Остали непоменути производни трошкови - Уређење 

атарских путева 
- - 

22. 53995430 Остали непоменути производни трошкови – чишћење 

банкина 
1.000.000 1.000.000 

23. 53995500 Остали непоменути производни трошкови – подизање 

ветробрана - пошумљавање 
- - 

24. 53995510 Остали непоменути производни трошкови – 

одводњавање пољопривредног земљишта 
- - 

25. 53995530 Остали непоменути производни трошкови - 

обележавање парцела државног земљишта 
- - 

26. 53995540 Остали непоменути производни трошкови – 

утврђивање постојања штетних материја у земљишту 
- - 

27. 53995610 Остали непоменути производни трошкови -  Санација 

кућица, постављање рампе на депонијама 
- - 

28. 53995620 Остали непоменути производни трошкови - 

Одржавање канделабера 
700.000 700.000 

29. 53995630 
Остали непоменути производни трошкови -  

Орезивање дрвореда 
2.200.000 2.200.000 

30. 53996000 
Остали непоменути производни трошкови – радови по 

решењу инспекције 
- - 

31. 53997000 
Остали непоменути производни трошкови – остале 

непредвиђене услуге 
- - 

32. 53998000 
Остали непоменути производни трошкови – чишћење 

пословних канцеларија и пратећих објеката 
100.000 100.000 

 УКУПНО 539: 23.647.000 23.797.000 

53 - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (531+532+533+535+539) 56.135.000 56.885.000 

I 540 Трошкови амортизације и резервисања   

1. 54000000 Трошкови амортизације 2.500.000 2.500.000 

 УКУПНО 540: 2.500.000 2.500.000 

54 - ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА - 540 2.500.000 2.500.000 

I 550 Трошкови непроизводних услуга   

1. 55000000 Трошкови ревизије финансијских извештаја 250.000 250.000 

2. 55010000 Трошкови адвокатских услуга 2.000.000 2.000.000 

3. 55020000 Трошкови рачуноводствених услуга 450.000 450.000 

4. 55021000 Трошкови консалтинг услуга 450.000 450.000 

5. 55022000 Трошкови услуга безбедности на раду 300.000 300.000 

6. 55023000 Одржавање рачунарског програма 300.000 300.000 

7. 55024000 Одржавање сајта 480.000 480.000 

8. 55025000 Трошкови превентивне заштите од пожара 200.000 200.000 

9. 55030000 Трошкови здравствених услуга 50.000 50.000 

10. 55040000 
Трошкови стручног образовања и усавршавања - 

семинари, годишња претплата 
550.000 550.000 

11. 55050000 Трошкови стручног надзора за крпљење путева 300.000 200.000 

12. 55051000 
Трошкови стручног надзора за 

пошумљавањепољопривредног земљишта  
- - 

13. 55052000 Трошкови стручног надзора - уређење атарских путева - - 

14. 55060000 Елаборат - мелиорација земљишта - - 

15. 55061000 Стручни надзор за мелиорацију земљишта - - 

16. 55062000 Израда пројектно-техничке документације 10.000.000 10.000.000 
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17. 55070000 Остале геодетске услуге 200.000 200.000 

18. 55071000 Специјализоване услуге 480.000 480.000 

19. 55080000 Агенцијско ангажовање радника 3.000.000 5.000.000 

20. 55090000 Трошкови осталих непоменутих непроизводн услуга 200.000 200.000 

21. 55091000 Трошкови осталих непр услуга - Ветеринарске услуге 300.000 300.000 

22. 55092000 Трошкови осталих непр услуга – Санитарна сеча 499.000 499.000 

23. 55093000 Трошкови осталих непр услуга – Прехрана травњака 200.000 200.000 

 УКУПНО 550: 20.209.000 22.109.000 

II 551 Трошкови репрезентације   

1. 55100000 Трошкови репрезентације 499.000 499.000 

 УКУПНО 551: 499.000 499.000 

III 552 Трошкови премије осигурања   

1. 55200000 Трошкови премија осигурања некр, пост и опреме 300.000 300.000 

2. 55230000 Трошкови премија осигурања запослених 300.000 300.000 

 УКУПНО 552: 600.000 600.000 

IV 553 Трошкови платног промета   

1. 55300000 Трошкови платног промета у земљи 200.000 200.000 

2. 55320000 Трошкови за банкарске услуге 40.000 40.000 

 УКУПНО 553: 240.000 240.000 

V 554 Трошкови чланарина   

1. 5549000 Остали непоменути трошкови чланарина 20.000 20.000 

 УКУПНО 554: 20.000 20.000 

VI 555 Трошкови пореза   

1. 555002 Трошкови пореза на имовину 70.000 100.000 

  
УКУПНО 555: 70.000 100.000 

VII 559 Остали нематеријални трошкови   

1. 55910000 Таксе 300.000 300.000 

2. 55990000 Остали непоменути материјални трошкови 300.000 300.000 

3. 55991000 Остали непом материјални трошкови - Донације 1.000.000 1.000.000 

4. 55992000 Остали непом мат трошкови – ИОСИ инвалидност 350.000 350.000 

 УКУПНО 559: 1.950.000 1.980.000 

55 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (550+551+552+553+555+559) 23.588.000 25.518.000 

I 562 Расходи камата (према трећим лицима)   

1. 5620000 Расходи камата по основу кредита и зајмова 100.000 480.000 

2. 5623000 Расходи затезних камата 100.000 100.000 

3. 5627000 Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе 50.000 50.000 

 УКУПНО 562: 250.000 630.000 

56 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ - 562 250.000 630.000 

I 576 Расходи по основу директних отписа портаживања   

1. 57600000 Расходи по основу директних отписа потраживања 3.000.000 3.000.000 

 УКУПНО 576: 3.000.000 3.000.000 

II 579 Остали непоменути расходи   

1. 57900000 Остали непоменути расходи 100.000 100.000 

2. 57910000 Расходи по основу спорова 100.000 100.000 

3. 57920000 Новчане казне и пенали по решењу суда 1.000.000 1.000.000 

4.. 57940000 Расходи по основу накнаде штете трећим лицима 2.000.000 2.000.000 

 УКУПНО 579: 3.200.000 3.200.000 
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С обзиром да је циљ пословања предузећа остваривање позитивног финансијског 

резултата (добити), Програмом пословања неопходно је предвидети начин расподеле 

добити. 

 

Статутом и Одлуком о оснивању ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ, одређено је да уколико 

Предузеће оствари добит у свом пословању, одлуку о висини и расподели добити 

доноси Надзорни одбор уз сагласност Оснивача. Овом одлуком предвиђено је да се део 

средстава по основу добити усмерава Оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату 

јавних прихода. 

 

 

1.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 

 

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Квалификациона структура      

 

Р. бр. Опис 

Запослени 

 

Надзорни одбор 

Број 

запослених 

31.12.2017. 

Број 

запослених 

31.12.2018. 

Број на дан 

31.12.2017. 

Број на дан 

31.12.2018. 

1 ВСС 
 5 5 3 3 

2 ВС 
 - 2 - - 

3 ВКВ 
 - - - - 

4 ССС 
 24 30 - - 

5 КВ 
 - - - - 

6 ПК 
 - - - - 

7 НК 
 6 16 - - 

  УКУПНО 
 35 53 3 3 

    

 

 

 

 

 

 

57 - ОСТАЛИ РАСХОДИ (576+579) 6.200.000 6.200.000 

I 592 Расходи по основу исправки грешака из ранији год   

1. 59200000 Расходи по основу исправки грешака из ранијих год 100.000 100.000 

 УКУПНО 592: 100.000 100.000 

59 – ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА 100.000 100.000 

У К У П НО : 161.389.394 164.449.394 
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Старосна структура 

 

Р. бр. Опис 

   Број 

запослених 

31.12.2017. 

Број 

запослених 

31.12.2018. 

1 До 30 година 
   8 5 

2 
30 до 40 
година 

   13 30 

3 40 до 50 
   7 12 

4 50 до 60 
   7 5 

5 Преко 60   
   - 1 

УКУПНО 
   35 53 

Просечна старост 
   40 43 

 

 

 

По времену у радном односу 

 

Р. бр. Опис 

Број запослених 

31.12.2017. 

Број запослених 

31.12.2018. 

1 До 5 година 
 12  14 

2 5 до 10 
 8  20 

3 10 до 15 
 3  7 

4 15 до 20 
 3  5 

5 20 до 25 
 1  2 

6 25 до 30 
 3  2 

7 30 до 35 
 3  3 

8 Преко 35 
 -  - 

  УКУПНО 
 35  53 

 

 

Структура по полу 

 

Редни 

број: 

Опис Запослени Надзорни одбор 
Број на дан 

31.12.2017. 

Број на дан 

31.12.2018. 
Број на дан 

31.12.2017. 
Број на дан 

31.12.2018. 

1. Мушки 27 42 3 3 

2. Женски 8 11 - - 

Укупно: 35 53 3 3 
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Запосленост по секторима 

НAЗИВ 

OРГAНИЗAЦИOНOГ ДEЛA 
НAЗИВ ПOСЛOВA 

Број 

запослених 

30.06.2018. 

Коефицијент: 

 ДИРЕКТОР 
1 3.50 

I - служба за економско – 

финансијске, 

административне и правне 

послове 

1.Сарадник за правне послове 
1 2.50 

1/а. Секретар 
1 2 

2. Шеф рачуноводства 
1 2.50 

3. Администратор 
1 1.80 

4. Обрачунски радник 
1 1.55 

4а. Благајник- Референт за рад 

са корисницима услуга 

1 1.60 

4б.  Референт наплате 
1 1.40 

4в. Благајник 
1 1.25 

4г. Економиста 
1 1.70 

5. Рачуновођа- службеник за 

јавне набавке 

1 2.30 

6. Рефернт за економске 

послове 

1 1.60 

7.  Магационер 
1 1.45 

Руководилац служби II, III, 

IV и V 

ПОСЛОВОЂА 
1 1.70 

II - комунална служба (одвоз 

отпада и отпадних вода од 

правних лица и 

домаћинстава) 

2. Шеф возача 
1 1.55 

3.Возач ауто-смећара носивости 

до 7 тона 

1 1.50 

2/а Возач ауто-смећара 

носивости преко 7 тона 

1 1.50 

4.Возач аутоцистерне за 

изношење отпадних вода 

1 1.50 

3/а  Помоћни радник на 

аутоцистерни за 

изношење отп вода 

1 1.15 

5.Помоћни радник 
6 1.25 

 6. Радник на депонији 
1 1.10 
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III - зоохигијеничарска 

служба 

1.Зоохигијеничар 
2 1.25 

IV – пољочуварска служба и 

служба азила за псе 

1.Руководилац пољочуварске 

службе и службе азила за псе 

1 1.50 

2.Пољочувар 
1 1.15 

3. Помоћни комунални радник 

на пословима кафилерије 

4 1.15 

4. Чувар 
3 1.20 

5. Радник на одржавању 
- 1.15 

V- служба за одвођење 

атм. вода, узгој шума, 

јавна паркиралишта, 

одржавање улица и 

путева, јавну расвету и 

депонију 

1. референт 1 1.40  

VІ - служба за погребне 

услуге, пијаце, вашаре и 

одржавање јавних 

површина 

 

1. Руководилац  службе за 

погребне услуге, пијаце, 

вашаре и одржавање 

јавних површина 

1 1.50  

    

2. Комунални референт 1 1.25  

3. Рефернт за погребне 

услуге 

1 1.40 

 4. Гробар 6 1.10  

5. Инкасант- комунални 

радник 

2 1.20 

6. Спремачица/ достављач 1 1.10  

7. Комунални радник 9 1.10 

 Укупно: 59 
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ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА 

 

У 2018. години се планира запошљавање/ангажовање  нових радника/извршилаца на 

следећим радним местима/задацима: 

- сарадник за правне послове 

- 2 радника у комуналној служби 

- 2 пољочувара 

- 10 извршилаца на привремено повременим пословима 

 

Р. 

бр. 
Основ одлива/пријема кадрова 

Број 

запосл

ених 
  Р. бр. 

Основ одлива/пријема 

кадрова 

Број 

запослени

х 

  Стање на дан 31.12.2017. године 
 35 

    Стање на дан 30.06.2018.  
 55 

1. 
Одлив кадрова у периоду  

01.01.-31.03.2018. 

1 
  1. 

Одлив кадрова у периоду  

01.07.-30.09.2017. 

 2 

2. навести основ 

 истек 

уговор

а о 

раду   

2. навести основ 
 споразумни 

раскид 

3.     
  

3. 

  

 

 

  

4.   
  

  
4.   

  

6. 
Пријем кадрова у периоду  

01.01.-31.03.2018. 

23 
  6. 

Пријем кадрова у периоду  

01.07.-30.09.2018. 

- 

7.  
  

  
7. навести основ 

  

8.  Основ: Припајање 
  

  
8.   Потребе процеса рада 

  

  Стање на дан 31.03.2018. године 
58  

    
Стање на дан 30.09.2018. 

године 

53  

1. 

 

Одлив кадрова у периоду  

01.04.-30.06.2018. 

2 

  

1. 
Одлив кадрова у периоду  

01.10.-31.12.2018. 
- 

2. 2 

истек 

уговора 

о раду 

  

2. навести основ   

3. 

  

1 

 

 смрт 
  

3.     

4.   
  

  
4.   

  

6. 
Пријем кадрова у периоду  

01.04.-30.06.2018. 

 - 
  6. 

Пријем кадрова у периоду  

01.10.-31.12.2018. 

 2 

7. навести основ 
 

  
7. навести основ 

  

8.  Потребе процеса рада 
  

  
8.   

  

   
 

    
Стање на дан 31.12.2018. 

године 

55  
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СТРУКТУРА ЗАРАДА 

Табеле зарада и осталих трошкова запослених  дате су у прилозима на крају Програма 

пословања за 2018. годину. 

 

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 

У циљу повећања наплате и задовољења корисника услуга, предузеће за 2018. годину 

планира набавку одређеног броја канти за домаћинства, одређени број контејнера за 

правна лица, нове аутоцистерне за изношење отпадних вода, камиона смећара, као и 

путничког возила. 

 

Предузеће поседује један камон смећар (за пражњење канти за смеће), па постоји ризик 

да ако се поменути камион поквари, нећемо бити у могућности да обављамо своју 

примарну делатност. Из тог разлога планирамо набавку још једног камиона смећара. 

 

За потребе пољочуварске службе и службе зоохигијене располажемо са три возила лада 

Нива и једним возилом Фиат Панда. Како су поменута возила дотрајала, Предузеће 

планира набавку два возила Фиат Панда, не старија од 10 година. 

 

Као извор финансирања ових инвестиција наводе се сопствена средства, кредит и 

приходи од субвенција. 

 

-Техничка структура инвестиције 

Редни 

број 
НАЗИВ 

План 2017. Процена 2017. План 2018. 

1. Канте и контејнери 3.000.000 2.897.400 1.500.000 

2. Камион аутоцистерна   3.000.000 

3. Камион смећар   4.000.000 

4. Фиат Панда – 2 ком   600.000 

 

 

-Извори финансирања 

Редни 

број 
НАЗИВ 

План 2017. Процена 2017. План 2018. 

1. Приходи од субвенција 3.000.000 2.897.400 1.500.000 

2. Кредит   7.000.000 

3. Сопствена средства   600.000 

 УКУПНО:   9.100.000 

 

 

10. ЗАДУЖЕНОСТ 

 

Предузеће се у 2014. години задужило дугорочним кредитом код пословне банке, на 

период од 36 месеци, за куповину аутоцистерне за изношење отпадних вода у износу од 

2.099.990,00 динара. У септембру 2017.године кредит је исплаћен у целости. 
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11. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА 

И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО 

ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 

Табеле са планираним финансијским средствима за набавку добара, услуга и радова 

налазе се као прилог уз Програм пословања за 2018. годину. 

 

 

12.ЦЕНЕ (ценовник услуга) 

Цене услуга ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ утрвђене су на основу начела прописаних Законом о 

комуналним делатностима и то: 

• примена начела „потрошач плаћа“, 

• примена начела „загађивач плаћа“, 

• довољности цене да покрије пословне расходе, 

• усаглашеност цена комуналних услуга са начелом приступачности, 

 

 

Редни број Назив услуге Цена у 

2017.г.* 

(у дин) 

1. Изношење отпада 

(физичка лица) 

Домаћинства 

 

369,99 

Старачка (самачка) домаћинства 184,99 

2. Изношење отпада 

(правна лица) 

1.група 239,99 

2.група 399,99 

3.група 559,99 

4.група 724,72 

3. Цена пражњења једног контејнера Сва правна лица из наведених 

група 

665,50 

4. Одвожење отпадних вода 7m³ 1.363,64 

10m³ 1.772,73 

5. Радни сат булдожера 4.500,00 

6. Услуга хватања паса (ком)  1.500,00 

7. Услуга изласка на терен (број излазака) 

(ова услуга не обухвата трошкове горива и транспорта) 

1.500,00 

8. Утовар и одвоз угинулих животиња (кг) 

(ова услуга не обухвата трошкове горива и транспорта) 

30,00 

9. Брига и нега паса (ком) 6.000,00 

10. Амортизација и трошкови транспорта (км) 100,00 

11.  Услуге пољочуварске службе- услуге мера заштите пољопривредног 

земљишта од пољске штете  (ха). Обрачунава се ПДВ по стопи од 20% 

17,00 
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- Ценовник погребних услуга: 

Редни 

број 

 Цена 

(са 
ПДВ-
ом) 

1. Ископ и укоп једног гробног места 4.400,00 

2. Ископ и укоп гробног места за дете до 5 године 
Без 
накнаде 

3. 
Трошкови сахране за умрлог (ископ, укоп, коришћење капеле и закуп на 10 

година) - за једно гробно место 

14.300,00 

4. 

Закуп гробног места за умрлог 

7.700,00 

5. 

Продужење (обнова) закупа за умрлог на 10 година 

5.500,00 

6. 

Закуп једног гробног места за живота на 10 година 

11.000,00 

7. 

Продужење (обнова) закупа за живота на 10 година 

5.500,00 

8. 

Закуп за костурницу за два гроб.места на 10 година 

33.000,00 

9. 

Продужење (обнова) закупа за костурницу за 2 гробна места на 10 година 

16.500,00 

10. 

Закуп за костурницу за 4 гробна места на 10 година 

44.000,00 

11. 

Продужење (обнова) закупа за костурницу за 4 гробна места на 10 год. 

22.000,00 

12. 

Закуп за костурницу за 6 гробних места на 10 година 

66.000,00 

13. 

Продужење (обнова) закупа за костурницу за 6 гробних места на 10 год. 

33.000,00 

14. 

Отварање костурнице и сахрана умрлог 

6.600,00 

15. 

Чишћење костурнице 

11.000,00 
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16. 

Ексхумација посмртних остатака умрлог 

44.000,00 

17. 

Коришћење капеле 

2.200,00 

18. Наплата накнаде за извођење радова каменорезаца на гробљу: 

- за један дан извођења радова 

- за постављање једног споменика ( за најдуже 3 радна дана) 

1.100,00 

3.300,00 

33.000,00 

19. Уређење гробног места по захтеву закупца: 

-једнократно 

825,00 

2.750,00 

Трошкови за умрлог који није имао пребивалиште на територији општине Жабаљ 

20. Ископ и укоп једног гробног места 11.000,00 

21. Ископ и укоп гробног места за дете до 5 године без 
накнаде 

22. Трошкови сахране за умрлог(ископ, укоп, коришћење капеле и закуп на 10 

година) - за )едно гробно место 

33.000,00 

23. Закуп гробног места за умрлог 
16.500,00 

1 

24. Продужење (обнова) закупа за умрлог на 10 година 
11.000,00 

25. Закуп једног гробног места за живота на 10 година 
22.000,00 

26. Продужење (обнова) закупа за живота на 10 година 
11.000,00 

27. Закуп за костурницу за два гроб.места на 10 година 
44.000,00 

28. Продужење (обнова) закупа за костурницу за 2 гробна места на 10 година 
22.000,00 

29. Закуп за костурницу за 4 гробна места на 10 година 
66.000,00 

30. Продужење (обнова) закупа за костурницу за 4 гробна места на 10 год. 
33.000,00 

31. Закуп за костурницу за 6 гробних места на 10 година 
88.000,00 

32. Продужење (обнова) закупа за костурницу за 6 гробних места на 10 год. 
44.000,00 

33. Отварање костурнице и сахрана умрлог 
11.000,00 

34. Чишћење костурнице 
11.000,00 

35. Ексхумација посмртних остатака умрлог 
44.000,00 

36. Коришћење капеле 
5.500,00 
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- Ценовник пијачних услуга: 

 

Редни Назив услуге 

I 

Цена за прву зону (са 

ПДВ-ом) 

Цена за 
:
  

 

1. Тезга  90,00 по дужном метру 60,00 по дужном метру 

2. Камп кућица  240,00 240,00 

3. Возило са робом путничко 180,00 180,00 

4. Возило са робом теретно мање од 2,5 т 360,00 360,00 

5. Возило са робом теретно веће од 2,5 т 480,00 480,00 

6. Већа приколица (камионска или 

тракторска) 

360,00 360,00 

7. Мања приколица (тракторска или 

шпедитери) 

240,00 240,00 

8. Ауто приколица и тракторски кавез 180,00 180,00 

9.  Коцка/ т 60,00 36,00 

10. Тезга већа закуп на годину дана 8.400,00 по дужном метру 6.000,00 по дужном метру 

11. Тезга мања закуп на годину дана 6.240,00 по дужном метру 4.800,00 по дужном метру 

12. Коцка т закуп на годину дана 1.800,00 1.200,00 

 

- Прва зона обухвата пијаце у Жабљу и Чуругу 
- Друга зона одухвата пијаце у Ђурђеву и Госпођинцима 

 

- Ценовник вашарских услуга: 

Редни 

бр01 

 Називуслуге  

 
Цена (са ПДВ-ом) 

1. Крупна стока (коњ, крава, бик) по комаду 120,00 

2. Крмача, теле, утовљена свиња (по комаду) 84,00 

3. Прасе, овце, јаре (по комаду) 36,00 

4. Приколица већа од 2,5 1 (сено, итд.) (по комаду) 360,00 

5. Приколица мања од 2,5 1 (сено, итд) (по комаду) 240,00 

6. Запрежна кола, ауто приколица (по комаду) 180,00 

7. Улаз већег теретног возила (по комаду) 240,00 

8. Улаз путничког возила (по комаду) 120,00 

9. Штанд занатлија, посластичара и сл. по 1 метру дужном 180,00 

10. Већи шатор 2.400,00 

11. Угоститељска продаја пића 600,00 

12. Ћевабџиница са продајом пића 840,00 

13. Чардак по једном дужном метру 60,00 

14. Продајно место  120,00 

15. Годишњи закуп  1.500,00 
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- Ценовник услуга за ванредне вашаре, манифестације и сеоске славе: 

Редни 

број 

Назив  услуге 

 

Цена за прву 
зону (са ПДВ-

ом) 

Цена за Другу 
зону (са ПДВ-

ом) 

1. 
Спид 

30.000,00 15.000,00 

2. 
Аутодром 

30.000,00 15.000,00 

3. 
Хали-гали 

20.000,00 10.000,00 

4. 
Велики рингишпил 

10.000,00 5.000,00 

5. 
Ауто воз-конвој 

15.000,00 7.500,00 

6. 
Ваздушна тврђава 

15.000,00 7.500,00 

7. Мали воз, мали рингишпил, мали 

хеликоптер 

10.000,00 5.000,00 

8. 
Гума за скакање 

4.000,00 2.000,00 

 

 

 

 

 

 

9. 
Апарат за кокице и продаја семенки 

1.500,00 750,00 

10. 
Забавне игре (флипери, аутомати, и сл. по 

комаду, моторићи и аутомобили у покрету 

1.000,00 500,00 

11. Аутомат за вађење цигара и сл. 1.500,00 750,00 

12. Смешна огледала, кућа страха и сл. по 

дужном метру 
1.000,00 500,00 

13. 
Стрељана, тип-топ по дужном метру  800,00 400,00 

14. Роштиљ по дужном метру 1.000,00 500,00 

15. 
Угоститељски шатор без хране по 1m

2
 200,00 100,00 

16. Угоститељски шатор са роштиљем и пићем 

по 1м
2
 

250,00 125,00 

17. Остала продаја робе и услуга по дужном 

метру 

500,00 250,00 

  Прва зона обухвата пијаце у Чуругу и Госпођинцима , друга зона одухвата пијаце 

у Жабљу и Ђурђеву 
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 *На наведене цене обрачунава се ПДВ по посебној стопи. 

Цене комуналних услуга ће се повећати у складу са политиком пројектованог раста 

цена и зарада коју утврђује Влада Републике Србије, а све уз сагласност оснивача. 

 

13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 

 
Упрaвљaњe ризицимa je кључ зa успeх Прeдузeћa у oствaривaњу циљeвa пoслoвaњa и 

зaштитe њeгoвих интeрeсa. Дoбрo упрaвљaњe ризицимa oбeзбeђуje вeћe пoвeрeњe у 

кoрпoрaтивнo упрaвљaњe Прeдузeћa и њeгoву спoсoбнoст дa oбaвљa дeлaтнoст зa кojу 

je oснoвaнo. 

Циљ Прeдузeћa je дa сe прeпoзнa ризик, дa сe исти измeри, кao и дa сe прeдузму 

oдгoвaрajућe мeрe зa њeгoвo избeгaвaњe или ублaжaвaњe њeгoвих пoслeдицa. Кaкo 

успeх зaвиси oд дoступнoсти мeрoдaвних инфoрмaциja, Прeдузeћe нaстojи дa рaзвиje 

систeм дoкумeнтoвaњa, прaћeњa, eвaлуaциje и кoрeкциje свих рaдних прoцeсa кaкo би 

сe смaњили ризици и oмoгућилo њихoвo уoчaвaњe и oтклaњaњe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ценовник осталих услуга: 

Редни 
6рој 

Назив услуге 

 
Цена m² (са                   

ПДВ-ом) 

1. Кошење траве  (правна лица и јавне површине) 8,80 

2. Кошење траве  (физичка лица-приватне површине) 
9,60 

3. Чишћење  (правна лица и јавне површине) 8,80 

4. Чишћење  (физичка лица-приватне површине) 9,60 

5. 
Грабљење и сакупљање траве и лишћа т

2 
(правна лица и 1 

равне површине) 
8,80 

6. 
Грабљење и сакупљање траве и лишћа (физичка лица-приватне 

површине) 

9,60 

7. Чишћење снега 24,00 

8. Услуге чишћења и одржавања просторија (радни сат) 180,00 
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ПОСЕБАН ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА И СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

� Субвенције: 

Конто Опис Износ 

640 Приходи од субвенција 

-набавка канти и контејнера за смеће 

  -гориво 

             -трактор 

-субвенције старачким и самачким домаћ 

 

1.500.000,00 

9.000.000,00 

5.000.000,00 

3.000.000,00 

 УКУПНО: 18.500.000,00 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

• Канте и контејнери: овом субвенцијом предвиђено је финансирање набавке 

канти и контејнера за кoриснике наших услуга, како физичка тако и правна лица. 

Предузеће планира набавку: 

- ПВЦ канти од 120л количина од 700-1000 комада, 

- ПВЦ контејнери од 1100л, количина од 15-20 комада и  

- метални контејнери од 900л, количина од 5-10 комада. 

 

• Гориво: из прихода од субвенција планира се и финансирање горива за обављање 

делатности предузећа, изношење смећа, изношење отпадних вода, послови 

зоохигијене, као и услуге транспорта. 

За вршење делатности изношења смећа, користе се два камиона: 

1. Mercedes Benz, Axor 1824: користи ЕУРО ДИЗЕЛ, сипа се 3 пута месечно по 150л 

2. Mercedes benz, Atego 816: користи ЕУРО ДИЗЕЛ, сипа се 4 пута месечно по 90л 

За вршење делатности изношења отпадних вода, користе се аутоцистерне: 

1. ФАП 1620, 1991. годиште – 10м3: користи ЕУРО ДИЗЕЛ, који се сипа око 4 пута 

месечно по 50л 
2. МАН М40 18.285, 2001. годиште – 10 м3: користи ЕУРО ДИЗЕЛ, који се сипа око 6 

пута месечно по 90л 

За различите услуге транспорта, на захтев корисника јавних средстава на 

територији општине Жабаљ, користи се Форд Транситкипер носивости 1800кг, који 

користи ЕУРО ДИЗЕЛ у количини од 120л месечно. 

Зоохигијеничарска служба при обављању своје делатности користи возило марке 

ФИАТ ПАНДА, који месечно утроши бензина око 70л. 

• Трактор за обављање делатности преузетих од ЈКП Услуге и одржавање 

• Старачка и самачка домаћинства остварују право да плаћају 50% рачуна за 

смеће, док преосталих 50% рефундира Општина као вид социјалне помоћи 

угроженим лицима. 
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Средства намењена финансирању поверених делатности: 

 Опис Износ 

 Поверени послови од стране оснивача 

            -зоохигијена (азил за псе) 

            -услуге пољочуварске службе 

            -одржавање јавних зелених површина 

Програм 2: 1102 комуналне делатности 

Програмска активност 0001: управљање 

 - одржавање јавне расвете 

            -одржавање трафо станица 

            -одржавање објекатајавне расвете 

            -хаварије на јавној расвети 

             -одржавање канделабера 

Програм 7: 0701 организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура 

Програмска активност 0002: одржавање 

саобраћајне инфраструктуре 

            -одржавање семафора 

           -материјал за семафоре 

            -материјал за саобраћајне знакове 

 -набавка камена 

-со за зимску службу 

             -израда пројектно-техничке документације 

            -вертикална сигнализација–знакови 

            -хоризонтална сигнализација локалног пута 

            -одржавање путева – крпљење 

            -одржавање атмосферске канализације 

-служба за чишћење снега 

-чишћење банкина 

-орезивање дрвореда 

-стручни надзор – крпљење путева 

31.192.000,00 

10.000.000,00 

  5.000.000,00 

16.192.000,00 

 

 

2.800.000,00 

700.000,00 

700.000,00 

700.000,00 

700.000,00 

 

 

 

32.580.000,00 

300.000,00 

1.000.000,00 

550.000,00 

500.000,00 

100.000,00 

10.000.000,00 

1.200.000,00 

550.000,00 

9.000.000,00 

2.000.000,00 

1.000.000,00 

1.000.000,00 

2.200.000,00 

200.000,00 
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-радови комбинованом машином 

            -остале геодетске услуге 

            -специјализоване услуге 

Програм 6: 0401 заштита животне средине 

Програмска активност 0006: управљање 

осталим врстама отпада 

            -чишћење депонија 

            -радови на депонији 

            -материјал за сточне гробнице 

            -огревно дрвоза чуваре депонија 

             -одвоз угинулих животиња 

2.300.000,00 

200.000,00 

480.000,00 

 

 

21.000.000,00 

5.500.000,00 

3.000.000,00 

100.000,00 

400.000,00 

12.000.000,00 

 УКУПНО: 87.572.000,00 

 

Досадашње делатности поверене од стране Оснивача биле су зоохигијена и 

пољочуварска служба, које је Предузеће успешно обављало у протеклих неколико 

година. 

 

 

Председник Надзорног одбора 

Милош Бијелић   


