
ПОСЕБАН ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА И СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

ЗА 2017. ГОДИНУ

 Субвенције:

Конто Опис Износ

640 Приходи од субвенција

-набавка канти и контејнера за смеће

-гориво

-опрема на повереним пословима

1.500.000,00

7.800.000,00

1.200.000,00

УКУПНО: 10.500.000,00

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 Трансит кипер 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.



 Опрема за запослене на повереним пословима: овом субвенцијом планира се
финансирање опреме коју користе запослени на пословима повереним од стране
оснивача и то пољочуварска служба и зоохигијеничарска служба (са азилом за
псе). За обављање делатности, запослени на овим пословима морају да поседују
одређену опрему. Овом субвенцијом финасираће се:
- куповина радних одела за летњи и зимски период за 4 запослених  у
пољочуварској служби (један руководилац и три пољочувара),
- куповина радних одела за летњи и зимски период за 11 запослених на азилу за
псе (1 руководилац, 5 помоћних радника, 3 чувара и 1 радник на одржавању) и
за 1 запосленог зоохигијеничара,
- куповина радне обуће за све запослене у наведеним службама.

 Средства намењена финансирању поверених делатности:

Опис Износ

Поверени послови од стране оснивача

-зоохигијена (азил за псе)

-услуге пољочуварске службе

-материјал за јавну расвету

-материјал за саобраћајне знакове

-материјал за саобраћајне стубове

-поклопци за шахтове

-набавка камена

-материјал за одржавање сточних јама

-песак за плаже

-со за зимску службу

-противградне ракете и опрема

-огревно дрво за чуваре депонија

-одржавање семафора

-чишћење депонија

-чување депонија

-израда пројектно-техничке документације

-уређење сточних гробница

10.000.000,00

5.000.000,00

480.000,00

550.000,00

400.000,00

480.000,00

500.000,00

100.000,00

2.000.000,00

200.000,00

2.000.000,00

400.000,00

500.000,00

4.500.000,00

3.000.000,00

10.000.000,00

550.000,00



-одржавање трафо станица

-вертикална сигнализација – знакови

-хоризонтална сигнализација лок пута

-одржавање путева – крпљење

-одржавање атмосферске канализације

-одржавање објеката јавне расвете

-хаварије на јавној расвети

-повећање безбедности саобраћаја

-уређење плаже Жабаљ

-уређење дечијег игралишта

-постављање камера на плажи Жабаљ

-служба за чишћење снега

-чишћење атарских путева

-уређење атарских путева

-чишћење банкина

-побољшање пољопривредног земљишта

-одводњавање пољопривредног земљишта

-мелиорација ливада и пашњака

-обележавање парцела држав земљишта

-санација кућица и рампе на депонијама

-одржавање канделабера

-орезивање дрвореда

-радови по решењу инспекције

-остале непредвиђене услуге

-стручни надзор – крпљење путева

-стручни надзор – побољшање пољоп земљ

-стручни надзор – очување животне средине

-елаборат – мелиорација земљишта

-израда програма пошумљавања

-остале геодетске услуге

550.000,00

1.200.000,00

550.000,00

5.000.000,00

3.000.000,00

550.000,00

500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

480.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

1.000.000,00

4.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

400.000,00

2.500.000,00

480.000,00

480.000,00

200.000,00

300.000,00

480.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

480.000,00



-специјализоване услуге

-новчане казне и пенали

-адвокатске услуге за поверене делатности

480.000,00

1.500.000,00

700.000,00

УКУПНО: 91.990.000,00

Досадашње делатности поверене од стране Оснивача биле су зоохигијена и
пољочуварска служба, које је Предузеће успешно обављало у протеклих неколико
година.

У складу са предлогом Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему,
дошло је до преузимања делатности од ЈП Развој, које ће Предузеће у будуће обављати.
Одлуком је решено да ће Оснивач у потпуности финансирати ове делатности.

Председник Надзорног одбора
Милош Бијелић


