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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, 
- 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, 
- трговина на велико цвећем и садницама 
- трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима 

и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама,  
- 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 грађевини и остали 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, 
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- архитектонска делатност, 
- изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт, 
- 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, 
- управљање гробљима у Жабљу, Госпођинцима и Чуругу, 
- наплата погребних услуга, 
- наплата закупа гробних места, 
- управљање пијацама и вашарима 
- одржавање чистоће на јавним површинама и аутобуским стајалиштима  

  

Вршење основних делатности, предузеће финансира из сопствених средстава, док се 
поверене делатности финансирају 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). 
3. Одржавање чистоће на јавним површинама, зеленим површинама, кружном току и 
аутобуским стајалиштима 
4. Одржавање јавне расвете 
5. Одржавање депопнија 
6. Одржавање путева и улица 
7. Одржавање саобраћајне сигнализације 
 

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: 
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-  кроз остварење квалитета у сваком сегменту деловања, 

-  увођењем савремених техничко - технолошких решења, 

-  кроз остваривање савремене комуникације са свим корисницима услуга итд. 

 

1.2. МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА 

Мисија јавног комуналног предузећа је да на основу техничко - технолошке 

опремљености и кадровског потенцијала којим располаже, обезбеди дефинисаном 

броју потрошача уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних 

услуга са циљем унапређења животних услова становништва, са посебним освртом на 

заштиту животне средине. 

 

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 Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ је пружање 

услуга свим грађанима на територији општине Жабаљ кроз стално унапређење 

квалитета комуналних делатности и уредно обављање свих делатности за које је 

предузеће регистровано. Самим тим се обезбеђује нормално функционисање свих 

служби и побољшавају услови и квалитет живота. 

Уз редовно одржавање постојеће опреме, те набавку нове, савременије опреме; 
модернизацијом и унификацијом возног парка; смањиће се трошкови набавке 
резервних делова, горива, мазива итд, а истовремено ће се повећавати 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 - Урош Радановић (број решења о именовању: 02-32/19- I од 

25.03.2019. године; именован на период од 4 године) 
- Члан Петар Симић ( број решења о именовању: 02-32/19- I од 25.03.2019. 

године; именован на период од 4 године) 
- Члан (представник запослених) – Никола Злоколица (број решења о именовању: 

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

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

године; 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 
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домаћинстава); 

•  Зоохигијеничарска служба; 

•  Пољочуварска служба и служба азила за псе; 

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

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

•  Служба за наплату потраживања 

 

3. 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. 

 

І – ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА: 

УСЛУГА ОДНОШЕЊЕ ОТПАДА 
(сакупљање, транспорт и депоновање мешаног комуналног отпада)     
 
 
           Домаћинства 1                                                                                       400,00 динара 

           Домаћинства 2   
(старачка, самачка и социјално угрожена домаћинства)                    200,00 динара                                                                           

 

            Привредна друштва и предузетници 

1. група                                                                                                  260,00 динара 

           Кројачке и обућарске радње, златаре, фризерски салони, берберске радње, 

козметичарски салони, часовничари, хемијске чистионе, фотографске радње, ауто 

школе, адвокатске канцеларије, агенције за пружање услуга, галерије, мењачнице, 

трафике непрехрамбеног типа. 

2. група                                                                                                  430,00 динара 

1.  продаја и/или одржавање и оправка моторних возила, мотоцикала и бицикала: 
аутомеханичари, аутоелектричари, аутолимари, вулканизери, аутоперионице 

2.  продаја и/или одржавање и оправка пољопривредних машина и опреме 
3.  продаја и/или одржавање и оправка биро-опреме, производња и/или продаја 

погребне опреме 
4.  производња и/или продаја грађевинског материјала и опреме 
5.  столарске радње  
6.  трговина непрехрамбеном робом:  
7. бутици, књижаре, папирнице, комисиони, цвећаре 
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3. група                                                                                               605,00 динара 

1.  производња и/или продаја хлеба, пецива и кора 
2.  производња и/или продаја свежих колача и дугих производа од теста 
3.  производња и/или продаја млека и млечних производа 
4.  пицерије, печењаре, хамбургерије и продавнице брзе хране 
5.  трговине на мало воћем и поврћем 
6.  трговине на мало месом и производима од меса 
7.  угоститељски објекти (кафеи и бифеи) 

 
4. група                                                                                                  783,40 динара 

1. производња и/или продаја прехрамбених производа и пића - који нису            
обухваћени 3. групом 

2. угоститељски објекти хотели, мотели, ресторани 
3. трговина на мало медицинским, фармацеутским, козметичким препаратима 
4. трговина на мало пољопривредним препаратима и сточном  храном 
5. производња и/или продаја хемикалија и хемијских производа 
6. производња и/или продаја производа од гуме и од пластичних маса 
7. штампарско – графичке услуге 

 

За привредна друштва из горе наведених група, која користе контејнере, цена је 700,00 

динара по пражњењу контејнера, минимум два пута месечно. 

ІІ - ОДВОЖЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА :  

1. Цистерна од 7 m3                                                                                                           1.400,00 динара  
  

2. Цистерна од 10 m3                                                                                                         1.850,00 динара 
 

* На цене комуналних услуга обрачунава се ПДВ по стопи од 10% 

ІІІ - ОСТАЛЕ УСЛУГЕ: 

РАДНИ САТ БУЛДОЖЕРА 

Радни сат булдожера                                                                           6.000,00 динара 

На цене осталих услуга обрачунава се ПДВ по стопи од 20%. 

УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНИЧАРСКЕ СЛУЖБЕ 

- Услуга хватања паса (ком)                              1.500,00 динара 

- Услуга изласка на терен (број излазака)                                         1.500,00 динара   
(ова услуга не обухвата трошкове горива и транспорта)         

 
- Утовар и одвоз угинулих животиња (kg)                                              30,00 динара 

(ова услуга не обухвата трошкове горива и транспорта)                

-  Брига и нега паса (ком) - месечно                   6.000,00 динара 

 

- Амортизација и трошкови транспорта (km)                                        100,00 динара

  

На цене услуга зоохигијеничарске службе обрачунава се ПДВ по стопи од 10%. 
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УСЛУГЕ  ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ 

Услуге мера заштите пољопривредног  
земљишта од пољске штете (ha) - месечно                                                     17,00 динара 
 

На цену услуге пољочуварске службе обрачунава се ПДВ по стопи од 20%. 

ІV- ЦЕНОВНИК ПОГРЕБНИХ УСЛУГА: 

Редн
и  

број: 

 

НАЗИВ УСЛУГЕ: 

   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 година 

 

  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 година 

  33.000,00 

14. Сахрањивање умрлог у костурницу    6.600,00 

15. Чишћење костурнице  11.000,00 

16. Ексхумација посмртних остатака умрлог  44.000,00 

17. Коришћење капеле    2.200,00 

18. 

Дозвола за улазак каменорезаца на гробље: 

- за један дан извођења радова 

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

- паушално за целу годину 

 
* На наведене цене обрачунава се ПДВ по стопи од 20%. 

 
   1.200,00 
   3.600,00 
 36.000,00 
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19. 
Уређење гробног места по захтеву закупца: 

-  једнократно 

- паушано за целу годину (сезонски четири пута) 

 
 

     825,00 
  2.750,00 

 20. Услуге одржавања гробаља      100,00 

месечно 

Трошкови за умрлог који није имао пребивалиште на територији општине Жабаљ 

 
21. Ископ и укоп једног гробног места  11.000,00 

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

23. Трошкови сахране за умрлог(ископ, укоп, коришћење  

капеле и закуп на 10 година) - за )едно гробно место 

 33.000,00 

24. Закуп гробног места за умрлог 

 

 16.500,00 

25. Продужење (обнова) закупа за умрлог на 10 година 

 

 11.000,00 

26. Закуп једног гробног места за живота на 10 година 

 

 22.000,00 

27. Продужење (обнова) закупа за живота на 10 година 

 

 11.000,00 

28. Закуп за костурницу за два гроб.места на 10 година 

 

 44.000,00 

29. 
Продужење (обнова) закупа за костурницу за 2 гробна  

места на 10 година 

 22.000,00 

30. Закуп за костурницу за 4 гробна места на 10 година 

 

 66.000,00 

31. 
Продужење (обнова) закупа за костурницу за 4 гробна  

места на 10 год. 

 33.000,00 

32. Закуп за костурницу за 6 гробних места на 10 година 

 

 88.000,00 

33. 
Продужење (обнова) закупа за костурницу за 6 гробних 

места на 10 год. 

 44.000,00 

34. Сахрањивање умрлог у костурницу 

 

 11.000,00 

35. Чишћење костурнице 

 

 11.000,00 

36. Ексхумација посмртних остатака умрлог 

 

 44.000,00 

37. Коришћење капеле 

 

   5.500,00 
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V – ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА: 

 

Редни 

број: 

Цена закупа: 

 

Цена за  

прву зону  

Цена за 

другу зону  

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 2,5t 360,00 360,00 

5. Возило са робом теретно веће од 2,5t 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 по дужном метру   60,00            36,00 

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

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

12. Коцка по дужном метру-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 

 

 

VІ – ЦЕНОВНИК ВАШАРСКИХ УСЛУГА: 

 

Редни 

брoj: 

Назив услуге: 

 

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 1m 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 по 

дужном метру 
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VІІ – 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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 1m2 200,00 100,00 

16. Угоститељски шатор са роштиљем и пићем 

по 1m2 
250,00 125,00 

17. Остала продаја робе и услуга по дужном 

метру 
500,00 250,00 
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* На наведене цене обрачунава се ПДВ по посебној стопи. 

Цене комуналних и осталих услуга  ће се повећавати у складу са политиком 
пројектованог раста цена и зарада коју утврђује Влада Републике Србије, уз 
истовремено увођење нових услуга, 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 коју 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 2020. години уведе мере штедње и рационализацију трошкова предвиђених за 
посебне намене. Трошковима репрезентације у складу са Правилником о трошковима 
репрезентације, сматрају се: трошкови учињени приликом радних и пословних 
састанака, трошкови учињени приликом обележавања јубилеја и у другим сличним 
случајевима, трошкови угоститељских услуга које су у непосредној вези са извршењем 
одређеног службеног посла у земљи и иностранству, трошкови учињени приликом 
куповине поклона који се дају у пригодним приликама, трошкови кафе и пића за 
запослене и остали трошкови репрезентације, који нису наведени,а који су учињени у 
другим сличним случајевима када се представља делокруг рада Предузећа. 
У складу са чл. 3 Правилника о трошковима репрезентације, годишњи износ средстава 
на име трошкова репрезентације доноси директор Предузећа, ако Смерницама за 
израду Програма пословања није другачије одређено. 
  

VІІІ – ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ УСЛУГА:  

 

 Редни 

број: 

Назив услуге: 

 

Цена m² (са                   

ПДВ-ом) 

1. Кошење траве  (привредна друштва и јавне површине)   8,80 

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

3. Чишћење  (привредна друштва и јавне површине)   8,80 

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

5. Грабљење и сакупљање траве и лишћа т2 (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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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 Предлога Програма пословања за 2020. годину узете су 
у обраду и анализу: 

- планиране величине за 2020. годину, 
- остварења у 2019. години, 
- специфичности пословања предузећа, 
- 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. Ресурси предузећа су у режиму мешовите 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 3 

Форд трансит 1 

Остало 1 

Опис механизације (годиште, капацитет, 

исправан или неисправан) 

Aутосмећари: 

1. Mercedes Benz, Axor 1824,- 

2010. годиште, капацитета  

16m³ – исправно стање 

2. Mercedes Benz, Atego 816, - 

2012. годиште, капацитета 6m³ 

3. Iveco Eurocargo: 2018. годиште 

- донација немачке 

организације за међународну 

сарадњу - GIZ. 
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Остало:  

- Ford Transit кипер: 2011. годиште, 

носивости 1800кг 

- 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 и 

Анекс истог уговора од 03.01.2017. године 

Mеханизација за одношење отпадних вода Број возила 

Аутоцистерна 3 

  

Опис механизације (годиште, капацитет, 

исправан или неисправан) 

 

 

 

 

 

 

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, а једна ЛАДА 

НИВА набављена у поступку ЈНМВ у 2014. 

години. 

 

Аутоцистерне: 

- ФАП 1620, 1991. годиште – 10 
m³, исправно стање 
- ФАП 1414, 1989. годиште – 
7m³, неисправно стање 
- 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) 

 
Остала возила:  

- Фиат Панда (2003. годиште),  
- Фиат Добло (2002. годиште),  
- Рено Сеник (2005. годиште) 
- Фиат Панда (2010. годиште) 
- Cherry Eggo (2010. годиште) 
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1.ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
- ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА 

Ред. 
број 

Назив услуге Категорије 
Јединица 
мере 

Процена 
2019. 

План 

2020. 

1. 
Изношење смећа 
-физичка лица 

Домаћинства канта 130000 130000 

Старачка (самачка) 
домаћинства 

канта 39000 40000 

2. 
Изношење смећа 
-правна лица 
(канта) 

1.група канта 110 120 

2.група канта 110 120 

3.група канта 60 70 

4.група канта 15 20 

Пражњење 
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 

 
 
 
 

 

• Основна делатност предузећа је услуга одношења отпада (сакупљање, 
транспорт и депоновање мешаног комуналног отпада) 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.  
 

Редни 

број: 

Назив услуге:  Јед. мере Процена 

2019. 

године 

План 2020. 

године 

1. Сахране ком. 307 320 

2. Закуп/обнова гробног места ком. 790 900 

3. Таксе за каменоресце ком. 35 50 

4. Костурнице ком. 10 10 

5. Ексхумација ком. - 1 

6. Пијачни дани Дан 364 364 

7. Закуп продајног места-пијаца Уговор 40 40 

8. Вашар Дан 12 12 

9. Закуп продајног места-вашар Рачун 145 150 

10. Одржавање јавних површина и паркова m² 2.080.000 2.080.000 

11. Кошење траве-правна и физичка лица m² 110.656 113.000 

12. Одржавање аутобуских стајалишта m² 118.560 120.000 
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У оквиру услуге одношења отпада, организовано је и прикупљање пластичне 
PET амбалаже у за то предвиђене канте, које су као и наменско возило Iveco 
Eurocargo, добијени у оквиру заједничког пројекта Министарства за заштиту 
животне средине Републике Србије и немачке организације за међународну 
сарадњу (GIZ). Сва прикупљена пластична PET амбалажа, даље се предаје 
оператеру овлашћеном за третман те врсте отпада – рециклажном центру за 
сакупљање, откуп и прераду секундарних сировина.  
 
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 – скупштина стамбене заједнице) или по свакодневним 
позивима физичких и правних лица са територије општине Жабаљ. У 
пружању ове услуге предузеће нема монопол на територији општине 
Жабаљ. У 2020. години се планира набавка/куповина нове цистерне за 
изношење отпадних вода. 

 

• Услуга уређивања и  одржавања зелених површина, обухвата подизање, 
реконструкцију, заштиту и друге послове који су у вези са одржавањем 
зелених површина. 

 
- 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. 
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Ред 
број 

НАЗИВ УСЛУГЕ Јед. мере 
Процена 

2019. 
године 

План 2020. 
године 

1. Услуге мера заштите 
пољопривредног земљишта од 
пољске штете 

ха 26.960 26.960 

 
 
Пољочуварском службом руководи, сачињава план и организује рад службе, 
Руководилац пољочуварске службе и службе азила за псе, који има на располагању 5 
пољочувара. 
Они заједно покривају целу територију општине Жабаљ, односно око 27.000 хa 
пољопривредног земљишта. 
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 2020. године планирано је ангажовање додатног броја пољочувара за период 
интензивних пољопривредних активности. 
 

Поред свих наведених услуга пољочуварска служба има расходе у погледу: трошкова 
поправке и одржавања возила, као и куповине резервних делова, трошкова ГПС 
праћења, радне обућа и одеће, ПП апарата, трошкова осигурања запослених и возила, 
као и трошкова горива.  
 
Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Жабаљ, нема монопол у пружању наведених 
услуга (услуга пољочуварске службе) на територији општине Жабаљ. 
 

 

�ПОСЛОВИ ЗООХИГИЈЕНИЧАРСКЕ СЛУЖБЕ (азил за псе): 

 

Задатак зоохигијеничарске службе је хватање, 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 

2019. 
План 2020. 

године 

 Услуга хватања паса ком. 70 100 
1. Услуга изласка и рада екипе на 

терену (без трошкова горива и 
транспорта) 

број излазака 
 

400 400 

2. Брига и нега паса ком. 1.500 1.500 
3. Амортизација и трошак 

транспорта кm 
 

6000 10.000 
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• Под услугом хватања паса подразумева се хватање напуштених паса у 
насељеним местима општине Жабаљ самоиницијативно, по позиву грађана и 
налогу надлежног инспектора. 

• Услуга изласка на терен подразумева излазак зоохигијеничара по налогу 
надређеног, по позиву грађана и налогу надлежног 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 
надлежног 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 и 
амортизације возила (замена и поправка делова на возилима). 

 

Предузеће има монопол у делу пружања наведених услуга на територији општине 

Жабаљ. 

У складу са Законом о јавним набавкама, Предузеће закључује уговор са 

специјализованом фирмом за одвожење и даљи третман угинулих животиња. 

 

� ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ОБАВЉА: 
 

- одржавање путева и улица: подразумева: обележавање хоризонталне саобраћајне 
сигнализације. Законом о Јавним путевима обавеза Управљача путевима је да једном 
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 минимум један обилазак месечно, контролу уређаја и замену 
делова по потреби током целе године.  
 
- одржавање депоније и наплата депоновања смећа: чишћење депонија подразумева 
редовно и благовремено одгуривање смећа како би грађани општине Жабаљ и ЈКП 
''Чистоћа'' могли несметано одлагати кућни отпад. 
У 2020. години планира се наплата уласка на депонију и забрана доношења отпада из 
других општина као и грађевински и пољопривредни отпад; 
 
- 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 од 15.11.2019-31.03.2020. године. Израдом Оперативног плана 
зимске службе предузеће тачно дефинише мере и радње, деонице путева и извођаче 
чишћења снега. Предузеће врши набавку и расподелу индустријске соли институцијама 
на територији општине уз истовремено обавештавње и институција и грађана о 
обавези уклањања снега и леда испред објеката који користе. Такође, снег и лед се 
уклања са аутобуских стајалишта. 
 
- 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, осигурача и њихову поправку или замену новим 
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деловима ). Орезивање дрвореда на територији општине Жабаљ се спроводи како би 
се избегле учестале хаварије на уличној јавној расвети те су из тог разлога неопходни 
ови радови због грана које су урасле у уличну јавну расвету. 
Предузеће врши и одржавање канделабера јавне расвете на територији општине: 
фарбање, чишћење и замена оштећених делова. 
 
-управљање гробљима: подразумева одржавање гробаља у Жабљу, Госпођинцима и 
Чуругу, наплату погребних услуга, наплату закупа гробних места, наплату одржавања 
гробних места 
 
- управљање пијацама и вашарима: подразумева наплаћивање услуга закупа тезги на 
пијацама, вашарима и осталим манифестацијама; 
 
- одржавање чистоће и уређење на јавним површинама: подразумева шишање траве, 
сакупљање лишћа и осталог отпада са јавних површина, садња цвећа, прихрањивање 
цвећа, траве и осталог растиња. 
 
-  одржавање јавних зелених површина: подразумева подизање, реконструкцију, 
заштиту и друге послове који су у вези са одржавањем зелених површина; 
- одржавање чистоће и уређење кружног тока: подразумева сакупљање лишћа и 
осталог отпада, шишање траве, садњу и одржавање садница – прихрањивање, 
заливање;  
 
- одржавање аутобуских стајалишта: под одржавањем аутобуских стајалишта сматрају 
се радови којима се обезбеђује исправно стање саобраћајно-техничких елемената, и 
то: оправка и замена дотрајале надстрешнице, замена дотрајалог и оштећеног 
саобраћајног знака, замена дотрајале и оштећене корпе за отпатке, обнављање 
коловозног застора, уклањање снега и посипање одговарајућим материјалом ради 
спречавања поледице, уклањање отпадака на хигијенски начин и редовно чишћење, 
фарбање и чишћење конструкције аутобуских стајалишта и замена оштећених делова 
(лексана, клупе, крова...) 
 
- Остале делатности: - 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 полупроизводима,- 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. 
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. 
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ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА 
 

• ЈКП ''Чистоћа'' Жабаљ планира да набави нова возила и то: аутоцистерну 
за изношење отпадних вода и два путничка возила 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 увећање шумског фонда кроз  пошумљавање 
пољопривредног земљишта на територији општине Жабаљ. 
 

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА  
 
Предузеће је током 2019. године ангажовало, а планира се и током 2020. године, 
уколико се настави забрана запошљавања, ангажовање посредством агенције за 
запошљавање, лица за обављање послова из делокруга делатности предузећа, како би 
се одржао континуитет пословања и несметано пружање услуга грађанима општине 
Жабаљ. Избор агенције врши се путем отвореног поступка јавне набавке. 
 
Ангажовање посредством агенције за запошљавање, односи се на обављање послова 
у оквиру: комуналне службе; зоохигијеничарске службе; пољочуварске службе и 
службе азила за псе; службе за погребне услуге, пијаце, вашаре и одржавање јавних 
површина и службе за одвођење атмосферских вода, узгој шума, јавна паркиралишта, 
одржавање улица и путева, јавну расвету, депонију и на ангажовање возача.  
__________________________________________________________________________ 

 

ПРAВИЛНИК 

O OРГAНИЗAЦИJИ И СИСTEMATИЗAЦИJИ ПOСЛOВA 

I Oпштe oдрeдбe 

Члaн 1. 

Прaвилникoм o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa (дaљe: Прaвилник), 

урeђуjу сe кoд Пoслoдaвцa: 

• oргaнизaциoни дeлoви, 

• нaзив и oпис пoслoвa,  

• врстa и стeпeн стручнe спрeмe, oднoснo oбрaзoвaњe зa oбaвљaњe пoслoвa,  

• пoсeбни услoви зa oбaвљaњe пoслoвa, 

• пoтрeбaн брoj извршилaцa зa свaки пoсao, и  

• другa питaњa oд знaчaja зa oргaнизaциjу рaдa Пoслoдaвцa. 

Члaн 2. 

Oргaнизaциoни дeлoви и систeмaтизaциja пoслoвa утврђуjу сe у склaду сa 
пoтрeбaмa и плaнoвимa рaдa Пoслoдaвцa. 

У случajу eкoнoмских, тeхнoлoшких и oргaнизaциoних прoмeнa кoд Пoслoдaвцa, 

мoгу сe укидaти пoстojeћи пoслoви и увoдити нoви пoслoви.  

Прoмeнa у смислу стaвa 2. oвoг члaнa врши се путeм измeнa  и дoпунa oвoг 

прaвилникa.  
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Члaн 3. 

Рaди oбaвљaњa пoслoвa кojи су утврђeни oвим прaвилникoм пoслoдaвaц и 

зaпoслeни зaкључуjу угoвoр o рaду. 

 

II Oргaнизaциoни дeлoви 

Члaн 4. 

Oргaнизaциoнe дeлoвe Пoслoдaвaц oбрaзуje нa oснoву срoдних пoслoвa кojи сe у 

тoм oргaнизaциoнoм дeлу oбaвљajу. 

 

Пoслoдaвaц oбрaзуje oргaнизaциoнe дeлoвe, и тo: 

1. служба за економско – финансијске, административне и правне послове; 

2. комунална служба (одвоз отпада и отпадних вода од правних лица и 

домаћинстава); 

3. зоохигијеничарска служба; 

4. пољочуварска служба и служба азила за псе; 

5. служба за одвођење атмосферских вода, узгој шума, јавна паркиралишта, 

одржавање улица и путева, јавну расвету, депонију 

6. служба за погребне услуге, пијаце, вашаре и одржавање јавних површина 

7. служба за наплату потраживања 

 
Члaн 5. 

У oквиру oргaнизaциoних дeлoвa систeмaтизoвaни су пoслoви: 

НАЗИВ 

ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ДЕЛА 

 

НАЗИВ ПОСЛА: 

Коефициј

ент 

послова: 

I - Служба за економско – 

финансијске, административне и 

правне послове 

1. Директор 

 

3.50 

2. Пословођа 

 

1.70 

3. Сарадник за правне  

послове 

 

 

2.50 

3а. Секретар 

 

2.00 

4. Шеф рачуноводства 2.50 

5. Обрачунски радник 

 

1.55 
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6. Рачуновођа- службеник за јавне       

набавке 

 

 

2.30 

7. Економиста 

 

1.70 

8. Магационер 

 

1.45 

II - Kомунална служба - одвоз отпада 
и отпадних вода од правних лица и 
домаћинстава 
 

 

 

9. Шеф возача, јавних зелених 

површина у Жабљу и Ђурђеву и 

депоније у Ђурђеву 

 

 

1.55 

10. Возач ауто-смећара носивости   

до 7 тона 

 

 

1.50 

11. Возач ауто-смећара носивости 
преко 7 тона 

 

1.50 

12. Возач аутоцистерне за  

изношење отпадних вода 

 

 

1.50 

13. Помоћни радник на аутоцистерни 

за изношење отпадних вода 

 

 

1.15 

14. Помоћни радник 

 

1.25 

15. Радник на депонији 

 

1.10 

III - Зоохигијеничарска служба  

16. Зоохигијеничар 

 

 

1.25 

 

IV - Пољочуварска служба и служба 

 

17. Руководилац пољочуварске 
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азила за псе службе, службе азила за псе, јавних 

зелених површина и гробља у 

Госпођинцима и депоније у Жабљу 

 

1.65 

18. Пољочувар 

 

1.15 

19. Помоћни комунални радник на 

пословима кафилерије 

 

 

1.15 

20. Чувар 

 

1.20 

21. Радник на одржавању 

 

1.15 

22. Сарадник биолог 

 

1.15 

V-Служба за одвођење атмосферских 

вода, узгој шума, јавна паркиралишта, 

одржавање улица и путева, јавну 

расвету, депонију 

 

23. Референт за одвођење 

атмосферских вода, узгој шума, јавна 

паркиралишта, одржавање улица и 

путева, јавну расвету, депонију 

 

 

 

 

1.40 

VІ - Служба за погребне услуге, 

пијаце, вашаре и одржавање јавних 

површина у Чуругу 

 

24. Руководилац  службе за погребне 

услуге, пијаце, одржавање јавних 

површина и депоније у Чуругу 

 

1.50 

25. Гробар 

 

1.10 

26. Инкасант- комунални радник 

 

1.10 

27. Спремачица- достављач 

 

1.10 

28. Комунални радник 

 

1.10 

VІІ - Служба за наплату потраживања 29. Руководилац службе за наплату  
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Члaн 6. 

Пoслoви утврђeни oвим прaвилникoм систeмaтизoвaни су прeмa слoжeнoсти, 

срoднoсти и другим услoвимa пoтрeбним зa њихoвo oбaвљaњe у oквиру oргa-

низaциoних дeлoвa. 

Пoслoви имajу свoj нaзив и oпис.  

Нaзив пoслoвa oдрeђeн je  прeмa прирoди пoслoвa кoje зaпoслeни врши. 

Oпис пoслoвa oдрeђeн je прeмa aктивнoстимa и зaдaцимa кoje je зaпoслeни дужaн 

дa извршaвa рaди рeaлизaциje кoнкрeтнoг пoслa. 

 

Члaн 7. 

Зaпoслeни су oдгoвoрни зa извршaвaњe пoслoвa нa кoje су рaспoрeђeни, a кojи су 
утврђeни oвим прaвилникoм.  

Директор врши нaдзoр нaд извршaвaњeм пoслoвa и прeдузимa мeрe утврђeнe 

зaкoнoм и oпштим aктимa Пoслoдaвцa прeмa зaпoслeнoм кojи нe oбaвљa пoслoвe у 

склaду сa oвим прaвилникoм. 

Члaн 8. 

Зa oбaвљaњe пoслoвa пoрeд oпштих услoвa утврђeних Зaкoнoм, зaхтeвaнe врстe 
и стeпeнa стручнe спрeмe oднoснo oбрaзoвaњa, зaпoслeни мoрa дa испуњaвa и 
пoсeбнe услoвe у зaвиснoсти oд пoслoвa нa кoje je рaспoрeђeн, и тo:  

1. радно искуство 

2. положен возачки испит „А“, „Б“ или „Ц“ категорије 

3. да није кажњаван за кривично дело из области јавног саобраћаја 

Пoсeбни услoви из стaвa 1. oвoг члaнa дoкaзуjу сe oдгoвaрajућим испрaвaмa. 

 

Члaн 9. 

Пoсeбни услoви утврђeни зa oбaвљaњe пoслoвa сa пoвeћaним ризикoм, дoкaзуjу 

сe увeрeњeм кoje издaje здрaвствeнa устaнoвa кoja врши прeтхoдну прoвeру 

здрaвствeне спoсoбнoсти лицa кoje ћe oбaвљaти нaвeдeнe пoслoвe. 

потраживања 

 

1.65 

30. Благајник- референт за рад са 

корисницима услуга 

1.40 

31. Референт наплате 1.40 

32. Благајник 1.25 

33. Референт за погребне услуге 1.40 

34. Администратор 1.80 

35. Комунални референт 1.25 
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Члaн 10. 

Oпис пoслoвa и услoви зa oбaвљaњe тих пoслoвa утврђуjу сe пojeдинaчнo зa 

свaкo рaднo мeстo у oквиру oргaнизaциoнoг дeлa, и тo: 

OРГAНИЗAЦИOНИ ДEO I – СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКЕ, 

АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

1. Нaзив пoслa: ДИРЕКТОР 

Oпис пoслa: 

- представља и заступа Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Жабаљ; 
- организује и руководи процесом рада; 
- води пословање Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа'' Жабаљ; 
- одговара за законитост рада Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа'' Жабаљ, за 

реализацију одлука и других аката Скупштине општине, Председника општине и 
Општинског већа; 

- предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног 
комуналног предузећа ''Чистоћа'' Жабаљ и одговоран је за њихово спровођење; 

- предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног 
комуналног предузећа ''Чистоћа'' Жабаљ и одговоран је за његово спровођење; 

- предлаже финансијске извештаје; 
- предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета 

општине  (субвенције, гаранције или коришћење других средства); 
- извршава одлуке Надзорног одбора; 
- бира извршне директоре; 
- бира представнике Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа'' Жабаљ у скупштини 

друштва капитала чији је једини власник Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' 
Жабаљ, по претходно прибављеној сагласности Скупштине општине; 

- закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим 
се уређују радни односи; 

- доноси акт о унутрашњој организацији и  систематизацији радних места; 
- предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним           

директорима; 

- предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга 

директора; 

- одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у 

складу са законом, колективним уговором и Статутом предузећа; 

- доноси план набавки за текућу годину; 

- доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује 

закон о јавним набавкама,  

- врши друге послове одређене законом,  одлуком и Статутом Јавног комуналног 
предузећа ''Чистоћа'' Жабаљ. 

- Услoви:  

- да је пунолетно и пословно способно лице и држављанин Републике Србије; 

- да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 

студијама; 

- да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 

захтева високо образовање из тачке 2; 

- да има најмање три године радног искуства на пословима који су 

повезани са пословима јавног предузећа; 

- да познаје област корпоративног управљања; 
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- да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке; 

- да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

- да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се 

уређују кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 

(3) обавезно лечење наркомана; 

(4) обавезно лечење алкохоличара; 

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Брoj извршилаца: 1 

2. Нaзив пoслa: ПОСЛОВОЂА 

Oпис пoслa:  

- формира екипе за рад и упућује их на терен, 

- контролише рад екипа на терену, 

- води евиденцију присутности: шефа возача, руководиоца пољочуварске службе 

и службе азила, руководиоца  службе за погребне услуге, пијаце, вашаре и 

одржавање јавних површина помоћних радника и радника у зоохигијеничарској 

служби, 

- води евиденцију годишњих одмора, боловања и осталих одсутности, 

- врши пријем рекламација корисника услуга, 

- самостално или у сарадњи са другим лицима решава рекламације корисника,  

- води евиденцију о пређеној километражи и утрошку горива и издатим боновима 

за гориво, 

- врши точење горива на пумпама, 

- води евиденцију о возилима, пређеним километрима и утрошку горива, 

- врши набавку хране и пића, кућне хемије, грађевинског материјала, огревног 

дрвета и осталог 

- обавља и друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца. 

Непосредни руководилац је директор. 

Услoви:  
- средња стручна спрема (IV степен) – машинског или 

ветеринарског смера 
- три године радног искуства 

Брoj извршилаца: 1 

3. Нaзив пoслa: САРАДНИК ЗА  ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Oпис пoслa:  

прати републичке прописе који уређују пословање јавних предузећа и             

комуналних делатности; 

- стара се о примени општинских  прописа којима се уређују послови поверени 
ЈКП, анализира стање и прелаже њихову измену; 

- прати примену програма пословања ЈКП и израђује предлоге аката из 
надлежности органа ЈКП; 

- учествује у изради стратегије управљања ризиком; 
- израђује предлога аката којима се утврђује ценовник услуга ЈКП; 
- прима притужбе корисника услуга и израђује предлога аката из надлежности 

органа ЈКП; 
- даје стручна упутства пољочуварској служби у обављању послова из њихове 

надлежности; 
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- пружа стручну помоћ власницима пољопривредног земљишта који су претрпели 
пољску штету;  

- остварује сарадњу са општинском комисијом која поступа по захтевима за 
накнаду штете од уједа паса и мачака луталица; 

- остварује сарадњу са правним заступницима ЈКП у вези покретања и вођења 
судских поступака из надлежности ЈКП; 

- остварује сарадњу са надлежним републичким и општинским инспекцијама у 
поступцима контроле обављања делатности ЈКП; 

- спроводи поступак јавних набавки када се ЈКП појављује као наручилац;  
- прати републичке и општинске прописе којима су уређена питања заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама и другим већим непогодама и послови 
цивилне заштите из надлежности ЈКП; 

- стара се о остваривању јавности рада органа ЈКП и израђује саопштења за 
јавност;  

- обавља и друге послове који се односе на пословање ЈКП по налогу 
непосредног руководиоца; 

- одговоран је за  свој рад непосредном руководиоцу 
Услови:  

- висока стручна спрема (VII/1 степен) – правни факултет;  
- две године радног искуства. 

Број извршилаца: 1 
 

3а. Назив посла: СЕКРЕТАР  

     Опис посла:   

- прати прописе из области радних односа, безбедности и здравља на раду, 
забране  дискриминације, забране злостављања на раду (мобинг), тајности 
података о личности, заштите од дуванског дима, заштите узбуњивача, родне 
равноправности, пензијско-инвалидског и здавственог осигурања, израђује 
предлога аката у вези са  њиховом применом и води прописане евиденције; 

- израђује предлоге општих и појединачних аката у области радних односа из 
надлежности директора ЈКП; 

- прати примену и усаглашеност акта о организацији и систематизацији послова и 
предлаже диретору његову измену и допуну; 

- прати примену посебног колективног уговора и израђује предлоге колективног 
уговора код послодавца;  

- води матичну евиденцију запослених и персонална досијеа; 
- обавља кадровске послове (припрема огласа, пријаве и одјаве запослених, 

израда здравствених књижица за запослене и чланове њихове породице и др); 
- остварује сарадњу са надлежним државним органима, повереницима и 

инспекцијама и припрема акте на њихов захтев у вези са применом прописа 
наведених у алинеји првој;  

- остварује сарадњу са репрезентативним синдикатом у ЈКП;  
- учествује у изради кадровског плана и стручног оспособљавања запослених;  
- учествује у изради програма технолошког вишка и пружа стручну помоћ 

запосленима у остваривању права по том основу; 
- припрема потребну документацију у поступку осигурања запослених и пружа им  

стручну помоћ  приликом подношења захтева за исплату премије осигурања; 
- попуњава потребну документацију у случају незгода на раду и доставља их 

надлежној здравственој установи; 
- пружа стручну помоћ запосленима у остваривању права из радних односа и 

пензијског и инвалидског осигурања; 
- прати прописе који уређују питања у вези са уписом ЈКП у регистар Агенције за 

привредне регистре и припрема акте који се подносе уз регистрациону пријаву;  
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- прати усаглашеност Статута ЈКП са законом којим се уређује пословање јавних 
предузећа и оснивачким актом и припрема предлоге за измене и допуне Статута  
и других општих аката ЈКП; 

- помаже председнику Надзорног одбора у припреми и вођењу седница, води 
записник на седницама и стара се о реализацији аката које доноси Надзорни 
одбор у вршењу послова из своје надлежности;  

- суделује у поступцима јавних набавки; 
- обавља послове пријема и слања поште 
- обавља и друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца; 
- одговоран је за свој рад непосредном руководиоцу.  
Непосредни руководилац је директор.  

Услови:  
- висока стручна спрема (VII/1 степен) – правни факултет;  
- једна година радног искуства 
Број извршилаца: 1 

 

4. Назив посла: ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА 
Опис посла: 

- организује рад службе којом руководи, 
- стара се о правилном распореду послова на запослене, 
- стара се о испуњавању радних обавеза запослених,  
- одговоран је за извршење посла из делокруга службе којом руководи, 
- одговоран је за законит, правилан, ефикасан  и благовремени рад службе којом 

руководи, као и  за акте и мере које је предузео или пропустио да предузме, а у 
вези са радом службе и Предузећа, 

- дужан је да се придржава налога и упутства непосредног руководиоца, 
- води пословне књиге, 
- припрема и израђује појединачне и периодичне извештаје, 
- сачиња финансијске извештаје о пословању, 
- учествује у изради програма рада и финансијског плана, 
- спроводи и контролише послове плаћања свих обавеза Предузећа, 
- одговара за обавезе уредног и благовременог плаћања по уговорима и другим 

обавезама, 
- сачињава аналитички контни оквир за делатност Предузећа, 
- обавља послове јавних набавки, води евиденцију о истим и доставља извештај 

надлежним органима, 
- обавља послове пријема и слања поште, 
- суделује у поступцима јавних набавки, 
- врши и друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца, 
- одговоран је за свој рад непосредном руководиоцу. 

Непосредни руководилац је директор.  

Услови: 

- висока стручна спрема (VІІ1 степен) дипломирани економиста 
- две године радног искуства у струци 
- познавање рада на рачунару 

Број извршилаца: 1 

5. Нaзив пoслa: ОБРАЧУНСКИ РАДНИК 

Oпис пoслa: 

- врши обрачун зараде, припрема обрачун и унос радних листа, контрола, унос и 

обрада боловања, текућих рачуна, решења и обустава,  

- припрема податке и доставља сва потребна документа надлежним органима, 
- води евиденцију свих уплата у благајну, 
- евидентира и контролише ток новчаних средстава кроз благајну , 
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-    води све неопходне налоге за вођење благајне – налог благајни да наплати, 

налог благајни да исплати,  

- води благајнички дневник, 

- врши уплате пазара у матичну банку, 

- доноси закључен благајнички дневник рачуновођи на књижење, 

- врши пријем рекламација корисника услуга, 

- самостално или у сарадњи са другим лицима решава рекламације корисника 

услуга, 

- обавља послове пријема и слања поште, 
- обавља и друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца, 
- одговоран је за свој рад непосредном руководиоцу. 

Непосредни руководилац је директор. 

Услoви:  
- средња стручна спрема (IV степен) – економског смера 

- две године радног искуства 

 

6. Назив посла: РАЧУНОВОЂА - СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Опис посла: 
- организује рад службе којом руководи 
- стара се о правилном распореду послова на запослене,  
- стара се о испуњавању радних обавеза запослених  
- одговоран је за извршење посла из делокруга службе којом руководи  
- одговоран је за законит, правилан, ефикасан  и благовремени рад службе којом 

руководи, као и  за акте и мере које је предузео или пропустио да предузме, а у 
вези са радом службе и Предузећа. 

- дужан је да се придржава налога и упутства непосредног руководиоца  
- води пословне књиге, 

- припрема и израђује појединачне и периодичне извештаје, 

- сачиња финансијске извештаје о пословању, 

- учествује у изради програма рада и финансијског плана, 

- спроводи и контролише послове плаћања свих обавеза Предузећа, 

- одговара за обавезе уредног и благовременог плаћања по уговорима и другим 

обавезама 

- сачињава аналитички контни оквир за делатност Предузећа, 

- обавља послове јавних набавки, води евиденцију о истим и доставља извештај 

надлежним органима, 

- обавља послове пријема и слања поште 
- суделује у поступцима јавних набавки; 
- врши и друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца, 

- одговоран је за свој рад непосредном руководиоцу. 

Услови:  

- висока стручна спрема (VII/1 степен) – економски факултет;  
- једна година радног искуства. 

Број извршилаца: 1 

7. Назив посла: ЕКОНОМИСТА 

 

Опис посла:  
- обавља послове рачуноводства у складу са законским и подзаконским прописима 
којима се регулишу послови рачуноводства и извештавања;  
-  обавља финансијско-књиговодствене послове; 
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-  обавља послове рачунополагача;  
- одговоран је за вођење пословних књига, састављање и подношење финансијских 
извештаја; 
- евидентира пријем документације и води пословне књиге; 
-  учествује у припреми и изради периодичних и завршних  извештаје;  
-  учествује у сачињавању финансијског извештаја о пословању; 
-  учествује у изради програма рада и финансијског плана; 
-  води помоћне књиге основних средстава, залиха и плата; 
-  врши обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава и ситног 
материјала;  
- може да прима рачуне, припрема и саставља рачуноводствене исправе и разврстава 
их по позицијама;  
-  саставља захтеве за плаћања за Општинску управу и директне буџетске кориснике; 
-  припрема и извршава налоге за плаћање;  
-  одговара за обавезе уредног и благовременог плаћања по уговорима и другим 
обавезама 
-  одговоран је за обављање послова из свог делокруга послова 
-  учествује у сачињавању аналитичког контног оквира за делатност Предузећа 
-  обавља послове пријема и слања поште 
-  одговара за квалитет и обим урађеног посла 
-  обавља и друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца, 
- редовно прати конкурсе везане за делатност предузеће и припрема документацију 
потребну за учествовање на конкурсу 
-  одговоран је за свој рад непосредном руководиоцу. 
Непосредни руководилац је директор. 
 
Услови: 
- VI степен економске струке 
Број извршилаца: 1 

 

 

8. Нaзив пoслa:МАГАЦИОНЕР 

 Oпис пoслa:  

- води магацин резервних делова и ситног инвентара, 

- прима и издаје робу из магацина, 

- саставља документацију о пријему и издавању робе и у року је доставља на 

књижење и архивирање, 

- врши попис робе у магацину најмање једном, а по потреби и више пута 

годишње, 

- стара се о одржавању магацинског простора, 

- врши точење горива на пумпама, 

- обавља и друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца, 

- одговоран је за свој рад непосредном руководиоцу. 

Непосредни руководилац је директор. 

 

Услoви:  
- средња стручна спрема (III степен) – машинског смера 

- положен возачки испит „Б“ категорије 

Брoj извршилаца: 1 

OРГAНИЗAЦИOНИ ДEO II – КОМУНАЛНА СЛУЖБА (ОДВОЗ ОТПАДА И ОТПАДНИХ 

ВОДА ОД ПРАВНИХ ЛИЦА И ДОМАЋИНСТАВА) 

9. Нaзив пoслa: ШЕФ ВОЗАЧА, ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ЖАБЉУ И ЂУРЂЕВУ 
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И ДЕПОНИЈЕ У ЂУРЂЕВУ 

Oпис пoслa: 
- распоређује возаче по возилима и упућује их на терен, 

- издаје путне налоге, 

- издаје радне налоге (попуњава и потписује) 

- управља возилом по издатом радном налогу, 

- води евиденцију присутности возача, 

- води евиденцију годишњих одмора, боловања и осталих одсутности возача, 

- контролише рад возача на терену, 

- води евиденцију о пређеној километражи, утрошку горива и издатим боновима 

за    гориво, 

- врши точење горива на пумпма, 

- издаје рачуне за извршену услугу одношења отпадних вода и услугу пражњења 

контејнера, 

- води евиденцију о возилима, пређеним километрима и утрошку горива 
- врши набавку хране и пића, кућне хемије, грађевинског материјала, огревног 

дрвета, резерних делова и осталог  
     -     врши наплату дневне пијачарине и вашарине 

- организује рад службе којом руководи 
- одговоран је за законит, правилан, ефикасан  и благовремени рад службе којом 

руководи, као и  за акте и мере које је предузео или пропустио да предузме, а у 
вези са радом службе и Предузећа. 

- стара се о правилном распореду послова на запослене,  
- стара се о испуњавању радних обавеза запослених  
- одговоран је за извршење посла из делокруга службе којом руководи  
- сакупља, чува и контролише попуњене путне налоге 
- обавља и друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца и 

директора, 
- одговоран је за свој рад непосредном руководиоцу. 

Непосредни руководилац је пословођа. 

 
Услoви:  

- средња стручна спрема (IV степен) електро или машинског смера 
- положен возачки испит  „А“, „Б“ и „Ц“ категорије 
- здравствена способност за управљање возилом у јавном саобраћају 
- две године радног искуства  
Брoj извршилаца: 1 

10. Назив посла: ВОЗАЧАУТО-СМЕЋАРА НОСИВОСТИ ДО 7 ТОНА 

Oпис пoслa: 
- управља возилом по издатом радном налогу, 

- рукује посудама за смеће, механизмом за пражњење посуда за смеће и 

одговоран је за правилно руковање, 

- прати стање техничке исправности возила,  

- редовно после радног времена односно завршене вожње возило закључа у 

гаражу и стара се о његовој безбедности и чистоћи, 

- врши ситније поправке на возилу, 

- подноси извештај о пређеној километражи и утрошку горива и правда бонове за 

гориво за које је задужен, 

- одговоран је за опрему која је обавезна у возилу, 

- одговоран је за правилно руковање возилом, 

- обавља и друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца или 

директора, 
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- одговоран је за свој рад непосредном руководиоцу. 

Непосредни руководилац је шеф возача. 

Услoви:  
- средња стручна спрема (III или IV степен) машинског или пољопривредног 

смера 
- положен возачки испит „Ц“ категорије 

 
- здраствена способност за управљање возилом у јавном саобраћају 
Брoj извршилаца: 1 

 11. Назив посла:ВОЗАЧ АУТО-СМЕЋАРА НОСИВОСТИ ПРЕКО 7 ТОНА 

- Oпис пoслa: 
- управља возилом по издатом радном налогу, 

- рукује посудама за смеће, механизмом за пражњење посуда за смеће и 

одговоран је за правилно руковање, 

- прати стање техничке исправности возила,  

- редовно после радног времена односно завршене вожње возило закључа у 

гаражу и стара се о његовој безбедности и чистоћи, 

- врши ситније поправке на возилу, 

- подноси извештај о пређеној километражи и утрошку горива и правда бонове за 

гориво за које је задужен, 

- одговоран је за опрему која је обавезна у возилу, 

- одговоран је за правилно руковање возилом, 

- обавља и друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца или 

директора, 

- одговоран је за свој рад непосредном руководиоцу. 

Непосредни руководилац је шеф возача. 

Услoви:  
- средња стручна спрема (III или IV степен) електро или машинског смера 

- положен возачки испит „Ц“ категорије 

- здраствена способност за управљање возилом у јавном саобраћају 

 Брoj извршилаца: 1 

12. Нaзив пoслa: ВОЗАЧ АУТОЦИСТЕРНЕ ЗА ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

Oпис пoслa: 
- управља возилом по издатом радном налогу, 

- обавља помоћне послове на цистерни (ставља и скида црево), 

- прати стање техничке исправности возила,  

- редовно после радног времена односно завршене вожње возило закључа у 

гаражу и стара се о његовој безбедности и чистоћи, 

- врши ситније поправке на возилу, 

- подноси извештај о пређеној километражи и утрошку горива и правда бонове за 

гориво за које је задужен, 

- одговоран је за опрему која је обавезна у возилу, 

- одговоран је за правилно руковање возилом, 

- обавља и друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца или 

директора, 

- одговоран је за свој рад непосредном руководиоцу. 

Непосредни руководилац је шеф возача. 
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Услoви:  
- средња стручна спрема (III или IV степен) економског или машинског смера 

- положен возачки испит „Ц“ категорије, 

- здравствена способност за управљање возилом у јавном саобраћају. 

Брoj извршилаца: 1 

 
 13. Назив посла:ПОМОЋНИ РАДНИК НА АУТОЦИСТЕРНИ ЗА 

ИЗНОШЕЊЕОТПАДНИХ ВОДА 

 
Опис посла: 

- обавља помоћне послове на цистерни (ставља и скида црево на цистерну), 
- отвара и затвара поклопце са септичких јама, 

- врши пражњење камиона на депонијама, 

- стара се о чистоћи возила и опреме на возилу, 

- обавља друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца или 

директора, 

- одговоран је за свој рад непосредном руководиоцу. 

Непосредни руководилац је пословођа. 

Услови: 

        -  средња стручна спрема (II  или III степен) стручне спреме   
Број извршилаца: 2. 

 

 14. Нaзив пoслa: ПОМОЋНИ РАДНИК 

Oпис пoслa: 
- на терену празни посуде за смеће и враћа их на место, 

- чисти отпад настао приликом пражњења посуда и око посуда, 

- рукује механизмом за пражњење посуда и одговоран је за правилно руковање, 

- врши послове утовара и истовара кабастог смећа, 

- одговоран је за правилно руковање са посудама, 

- обавља и друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца или 

директора, 

- одговоран је за свој рад непосредном руководиоцу. 

Непосредни руководилац је пословођа. 

 Услови:  
- средња стручна спрема (II  или III степен) стручне спреме. 

 Број извршилаца: 7. 
 

 15. Назив посла: РАДНИК НА ДЕПОНИЈИ 

          Опис послова: 

- води евиденцију улазака у депоније на територији општине Жабаљ          

моторних возила (аутомобила, трактора, лаких и тешких теретних возила, 

осталих возила) са прикључцима (приколице, цистерне, тракторски кавез) 

физичких и правних лица са територије оштине Жабаљ, сем возила ЈКП 

''Чистоћа'' Жабаљ 

-  саставља дневни извештај о укупном броју возила која су ушла у депонију 

-  не дозвољава приступ депонији на територији општине Жабаљ физичким и 

правним лицима из других општина 



32 

 

- осматра околину двогледом и обавештава надлежне органе о непоштовању 

реда на депонији од стране корисника, 

- приликом вођења евиденције врши класификацију возила која су ушла у 

депонију (мала/велика цистерна, мала/средња/велика  ауто или тракторска 

приколица, камионска приколица, тракторски кавез) 

- одговоран је за свој рад непосредном руководиоцу. 

 

Непосредни руководилац је пословођа. 

Услови: 

- средња стручна спрема (III или IV степен) саобраћајног или машинског смера 
 Број извршилаца: 3  
 

OРГAНИЗAЦИOНИ ДEO III – ЗООХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА 

16. Нaзив пoслa: ЗООХИГИЈЕНИЧАР 

Oпис пoслa: 

 
- обавља послове возача специјалног возила на превозу угинулих паса, мачака и 

других животиња од места угинућа до за те намене обележених места, 

- врши хватање паса и мачака луталица са јавних површина и брине о њиховом 

смештају у кавезе и превозу до азила, 

- сакупља угинуле животиње и утовара их у возило, 

- води рачуна о чистоћи и хигијени у возилу, 

- води рачуна о исправности опреме којом се хватају пси луталице, 

- обавља и друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца и 

директора предузећа, 

- одговоран је за свој рад непосредном руководиоцу. 

Непосредни руководилац је пословођа. 

 
Услoви:  

- средња стручна спрема (III или IV степен) машинског или пољопривредног 
смера  

 Брoj извршилаца: 2 

 

OРГAНИЗAЦИOНИ ДEO IV – ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА  И СЛУЖБА АЗИЛА ЗА ПСЕ 

17. Нaзив пoслa:РУКОВОДИЛАЦ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ, СЛУЖБЕ АЗИЛА ЗА ПСЕ, 

ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА У ГОСПОЂИНЦИМА И ДЕПОНИЈЕ У 

ЖАБЉУ 

Oпис пoслa: 
- сачињава план и распоред обиласка пољочувара пољопривредног земљишта 

на територији Општине, 

- стара се о обезбеђењу набавци униформи и прописаног обележја униформи за 

сваког чувара, 

- стара се о обезбеђењу и набавци осталих материјално техничких средстава за 

рад пољочувара (двоглед, фотоапарат, мобилни телефон, превозно средство, 

гориво...), 

- заприма записнике пољочувара са доказима о недозвољеним прекршајним 

радњама, обрађује конкретне предмете и дужан је да покрене прекршајни 
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поступак сачињавањем захтева за покретање прекршајног поступка против 

извршиоца прекршаја, а уколико је при извршењу прекршаја причињена 

власнику или кориснику земљишта и штета обавештава истог о штети у року од 

8 дана и доставља му примерак записника, док други примерак доставља 

пољопривредном инспектору, 

- сарађује са месним заједницама на територији Општине по питањима у вези 

превоза, смештаја и евентуалне продаје стоке и поступа по одредбама члана 

15, 16 и 17 Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта и 

организовању пољочуварске службе, 

- сарађује са комисијом за процену штете и Општинским већем у складу са 

чланом 18 и 19 Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта и 

организовању пољочуварске службе на подручју Општине Жабаљ, 

- сарађује са Полицијском станицом Жабаљ у циљу гоњења и утврђивања 
идентитета учинилаца прекршаја, 

- спроводи и остале послове из Одлуке из претходне алинеје и Правилника о 
организацији рада Пољочуварске службе донетог од стране Општинског већа, 

- води евиденцију присутности, годишњих одмора, боловања и других 
одсутности, 

- попуњава путне налоге, 
- издаје радне налоге (попуњава и потписује) 
- врши точење горива на пумпама, 
- обавља и друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца или 

директора, 
- одговоран је за свој рад непосредном руководиоцу 
- води евиденцију годишњих одмора, боловања и одсутности и    присутности 

радника, 
- води евиденцију о псима (о ветеринарским услугама и броју паса),  
- превози раднике до азила и са азила, 
- превози храну за псе и остале потребштине до азила, 
- одговоран је за опрему у возилу као и за правилно руковање истим, 
- подноси извештај о пређеној километражи и утрошку горива пословођи, 
- подноси периодичне извештаје о раду азила, 
- обавља и друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца или 

директора предузећа, 
       Непосредни руководилац је пословођа. 

Услoви:  
- средња стручна спрема (III степен) машинског или економског смера, 

- две године радног искуства. 

Брoj извршилаца:1 

 

18. Нaзив пoслa: ПОЉОЧУВАР 

Oпис пoслa: 
- свакодневни обилазак пољопривредног земљишта, пољских путева и канала на 

подручју на којем врши дужност чувара поља, према утврђеном распореду у 
току 24 часа дневно, 

- уочавање штете на усевима, воћњацима и виноградима, нанете крађом, 
ломљењем, кидањем и сл., 

- уочавање бацања смећа, грађевинског шута ван прописаних места за одлагање 
(дивљих депонија), разних биљних остатака, као и лешева угинулих животиња 
на своју и туђу њиву, пољски пут или канал, 

- уочавање штете нанете пољопривредном механизацијом (гажење преко усева, 
пролаз мимо пољских путева – преко њива), 

- уочавање преоравања, сужавања, прекопавања, засипања и затрпавања 
пољских путева, 
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- уочавање штете нанете неовлашћеним пуштањем стоке у поље под усевом, 
номадском испашом и сл.,  

- уочавање штете нанете нестручним или несавесним коришћењем хемијских 
средстава за заштиту биља на суседним парцелама под усевима, воћњацима и 
виноградима, 

- уочавање неовлашћеног паљења биљних остатака после жетве и бербе, 
- уочавање неовлашћеног одлагања, уништавања и паљења фолија и другог 

опасног и отровног отпада на пољима, каналима и сл., 
- да о свакој недозвољеној радњи којом је причињена пољска штета утврди 

ближе обележје радње, прикупи податке о пољопривредном земљишту на којем 
је штета учињена и његовом власнику, односно кориснику, прикупи податке о 
извршиоцу штете и сведоцима уколико их има и сачини записник и прикупи 
доказни материјал (фотографије са лица места), 

- пријем сваке усмене или писмене пријаве – информације и сл. од власника 
усева, воћњака, винограда или другог лица о настанку штете, излазак на терен и 
прикупљање доказа у циљу припреме за процену штете и подношење пријаве о 
насталој штети, 

- дневно писмено извештавање пословође о свим битним чињеницама на терену 
из делокруга рада пољочувара, са прикупљеним доказима, идентитету власника 
усева којима је настала штета и евентуално идентитету починиоца штете, 

- рад на камиону за одвожење смећа (утовар и истовар смећа), 
- обављање послова хватања паса и мачака луталица, 
- сакупљање и превоз угинулих животиња, 
- обављање и других сродних послова по налогу непосредног руководиоца или 

директора, 
- одговорност за рад непосредном руководиоцу. 

Непосредни руководилац је руководилац пољочуварске службе. 

Услoви:  
- стручна стручна спрема (III или IV степен) машинског или пољопривредног 

смера 
- познавање атара и атарских путева на територији општине Жабаљ 
- положен возачки испит „Б“ категорије 
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 

шест месеци 

Брoj извршилаца: 6. 

 

19. Нaзив пoслa: ПОМОЋНИ КОМУНАЛНИ РАДНИК НА ПОСЛОВИМА КАФИЛЕРИЈЕ 

Опис посла: 

- вршење прихвата паса од зоохигијеничара, 
- смештање паса у кавезе, 
- припрема хране и храњење паса, 
- утовар и истовар прехрамбених намирница за псе, 
- уређење стаза и околине на азилу за псе, 
- прање боксова за псе, 
- прикупљање псећих измета (најмање два џака дневно), 
- прање посуда за воду и валова, 
- чишћење просторија за припрему хране, 
- сезонски послови на азилу: 

o сакупљање лишћа, 
o кошење траве, 
o чишћење снега, 

- вођење евиденције на прописаном обрасцу о примљеним псима, 
- асистирање ветеринарима приликом интервенције или вакцинације, 



35 

 

- обављање и других сродних послова по налогу руководиоца или директора, 
- одговорност за рад непосредном руководиоцу. 

Непосредни руководилац је руководилац службе азила 

 

Услoви:  
      - стручна стручна спрема (III или IV степен) машинског или пољопривредног смера 

 Брoj извршилаца: 6 

 
20. Нaзив пoслa: ЧУВАР 

Oпис пoслa: 
- чува азил када радници оду са посла, 

- редовно обилази кавезе са псима, 

- редовно обилази и прегледа ограду око азила, 

- уочава искакање паса из кавеза и враћа их назад, 

- помаже радницима у спремању хране за псе, 

- одржава хигијену унутар азила 

- обавља и друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца или 

директора, 

- одговоран је за свој рад непосредном руководиоцу. 

Непосредни руководилац је руководилац службе азила. 

Услoви:  

- средња стручна спрема (II или III степен) машинског или електро смера 

Брoj извршилаца: 4 

21. Назив посла: РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ 

Опис посла: 

- вршење поправки на азилу (заваривање, брушење, браварија,...) 
- обављање баштованских послова на азилу (шишање и уређивање травнатих 

површина, одржавање живе ограде, орезивање дрвећа, сакупљање лишћа, 
чишћење снег,...)  

- вршење испомоћи осталим радницима на азилу 
- обављање и других сродних послова по налогу директора или непосредног 

руководиоца 
    Непосредни руководилац је руководилац службе азила. 
Услови: 
 - I  или II степен стручне спреме машинског смера. 
 
Број извршилаца: 2 
 
22. Назив посла: САРАДНИК БИОЛОГ 

Опис посла: 

- бави се проучавањем животиња на азилу (понашање, реакције) 
- проучава биолошке интеракције између животиња и њиховог окружења 
- предлаже и предузима мере за спречавање угрожавања животне средине и 

очувања биолошке равнотеже 
- саставља, подноси и презентује непосредном руководиоцу месечни извештај о 

својим запажањима и предузетим мерама 
- праћење стања на депонијама у општини Жабаљ и састављање извештаја 
- рад са корисницима услуга 

Непосредни руководилац је руководилац пољочуварске службе и службе азила за псе. 

Услoви:  
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- висока стручна спрема (VII степен) факултет за биологију 

Број извршилаца: 1 

OРГAНИЗAЦИOНИ ДEO V - СЛУЖБА ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА, УЗГОЈ 

ШУМА, ЈАВНА ПАРКИРАЛИШТА, ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА, ЈАВНУ РАСВЕТУ, 

ДЕПОНИЈУ 

23. Назив посла: РЕФЕРЕНТ ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА, УЗГОЈ ШУМА, 

ЈАВНА ПАРКИРАЛИШТА, ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА, ЈАВНУ РАСВЕТУ, 

ДЕПОНИЈУ 

  Опис посла: 

- врши интерну контролу на извршеним радовима у делатности комуналних 

послова и путне привреде, 

- поступа по налогу органа управљања и директора у вези вршења инспекцијских 
служби за отклањање недостатака на објектима комуналне инфраструктуре и 
врши надзор на извршењу радова по истом, 

- води евиденцију о јавним путевима и о саобраћајно-техничким и другим 

подацима за те путеве 

- води евиденцију и припрема све услове и сагласности, посебних дозвола и 
одобрења за које управљач јавног пута има јавно овлашћење у скалду са 
Законом о путевима, 

- стара се о одржавању јавног пута у смислу Закона о путевима и предлаже врсту 
радова и периодичном и ургентном одржавању коловоза јавног пута, 

- стара се  и води сву потребну евиденцију о саобраћајној сигнализацији: 
постављању нове, замени постојеће допуни и обнављању постојеће на основу 
решења о техничком регулисању саобраћаја које издаје општински орган 
надлежан за послове саобраћаја, 

- издаје радне налоге, контролише извршавање истих и врши надзор у поступку 
уређења депоније, саставља извештаје о раду 

- издаје радне налоге, контролише извршавање истих и врши надзор у 
поступцима узгоја шума и пошумљавања терена, саставља извештаје о раду 

- обавља послове пријема и слања поште 
- обавља и друге послове по налогу органа управљача и директора јавног 

предузећа. 
Непосредни руководилац је Директор. 

  Услови: 
- средња стручна спрема (III или IV) грађевинског смера 
- радно искуство 1 година 
Број извршилаца: 1 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО VІ - СЛУЖБА ЗА ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ, ПИЈАЦЕ, ВАШАРЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ЧУРУГУ 

24. Назив посла: РУКОВОДИЛАЦ  СЛУЖБЕ ЗА ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ, ПИЈАЦЕ, 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ДЕПОНИЈЕ У ЧУРУГУ 

      Опис посла: 

- организује рад службе којом руководи 
- стара се о правилном распореду послова на запослене,  
- стара се о испуњавању радних обавеза запослених  
- одговоран је за извршење посла из делокруга службе којом руководи  
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- одговоран је за законит, правилан, ефикасан  и благовремени рад службе којом 
руководи, као и  за акте и мере које је предузео или пропустио да предузме, а у 
вези са радом службе и Предузећа. 

- руководилац службе је дужан је да се придржава налога и упутства непосредног 
руководиоца  

- организује, надгледа и контролише послове на уређивању и одржавању 
гробаља у употреби:  гробљу у Жабљу, гробљу у Чуругу и гробљу у 
Госпођинцима и одржавања хигијену на гробљима 

- стара се о капелама, пратећим објектима и  инвентару који припадају гробљима 
- стара се обезбеђује термина за сахрану на изабраном гробљу, обезбеђивању 

термина и  простора за даће и помене 
- организује, надгледа и контролише послове сахрањивања 
- организује, надгледа и контролише уређење и одржавање гробних места по 

основу уговора са корисником услуге 
- води евиденцију закључених уговора и води рачуна о њиховом истеку 
- води катастар гробних места  
- стара се о исправности машина и опреме и надгледа начин употребе од стране 

службе којом руководи 
- води евиденцију машина и опреме које дужи служба којом руководи 
- води евиденцију утрошка биохемијских средстава, о утрошку горива и пређеној 

километражи и утрошку другог потрошног материјала по требовањима службе 
којом руководи 

- води евиденцију присутности,годишњих одмора, боловања и осталих одсутности 
радника из службе којом руководи  

-  стара се о пратећим објектима и исправности  инсталација и  инвентара                                                         

који припадају пијацама и  вашарима,  

- предузимање мера за заштиту од пожара и друге евентулане штете на пијачном 
и вашарском простору,  

- организује, надгледа и контролише послове на уређивању и одржавању пијаца и 
вашара општине Жабаљ, 

- врши контролу хигијене на пијацама и вашарима и одржавања хигијене         
пијаца и вашара општине Жабаљ 
 
- непосредно врши послове организације одржавања вашара 
- доставља дирекцији Предузећа елементе потребне за закључење годишњих 

уговора о  издавању објеката, тезги  и простора на пијацама и вашарима  за 
продају пољопривредно-прехрамбених производа на велико и мало,  производа 
занатства,  домаће радиности и других непрехрамбених производа, стоке 

- води евиденцију закључених уговора и води рачуна о њиховом истеку 
- води евиденцију наплате годишње закупнине пијачних тезги и вашарског места 
- одговоран је за наплату дневне пијачарине и вашарине 
- води катастар пијачних тезги и вашарских места  
- води евиденцију присутности, годишњих одмора, боловања и осталих 

одсутности запослених у оквиру службе којом руководи 
- сарађује са надлежним органима у погледу реда на пијацама и вашарима 
- организује, надгледа и контролише послове на уређивању и одржавању јавних 

површина у сва четири места општине 

- организује, надгледа и контролише послове на уређивању и одржавању јавних 
травњака,  дечијих игралишта, спортских терена са реквизитима, жардињера, 
фонтана и јавних чесми и јавне плаже,  

- организује, надгледа и контролише послове на одржавању хигијене на 
аутобуским стајалиштима,  

- стара се о уклањању амброзије по налогу комуналне инспекције,   

- предузима мере за заштиту од пожара, антиерозивних мера и мера за заштиту 
елементарних непогода,  инсеката, биљних болести и друге штете  

- формира екипе за рад  у оквиру радне јединице и упућује екипе на терен 
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- води евиденцију о возилима, пређеним километрима и утрошку горива у оквиру 
службе којом руководи 

- врши набавку хране и пића, кућне хемије, грађевинског материјала, огревног 
дрвета и осталог  

- обавља и друге послове по налогу директора 
 

Непосредни руководилац је Пословођа. 
Услови: средња стручна спрема (ІІІ или ІV) хемијско-технолошког смера 
Број извршилаца: 1 
 

25.  Назив посла: ГРОБАР 

Опис послова:   

- врши ископ раке и сахрањивање, 
- чисти и одржава хигијену на гробљима 
- врши послове текућег одржавања пратећих објеката гробаља и комуналног 

уређења гробаља,  
- чисти и одржава капелу и пратеће објекте и простор око капеле, 
- обавља  радове  машинског и ручног кошења гробља, 
-  врши припрему земљишта,  садњу и одржавање цветних леја гробаља, 
- врши  окопавање, орезивање шибља и живе ограде на гробљима, 
- врши садњу и одржавање дрвореда на гробљима, 
- врши сечу сувих стабала или делова стабала на гробљу,  
- врши скупљење лишћа на гробљима, 
- чисти  стазе и паркинг простор гробља  
- врши уклањање амброзије на гробљу и гробовима, 
- врши замену и/или постављање новог  инвентара који припадају гробљима 
- врши уређење и одржавање гробних места по основу уговора са  корисником 

услуге  
- по потреби обавља послове комуналног радника 
- обавља и друге послове, по налогу налогу директора и непосредног 

руководиоца 
 

Непосредни руководилац је Руководилац  службе за погребне услуге, пијаце, 

одржавање јавних површина и депоније у Чуругу 

Услови: нижа стручна спрема (IІ степен) или (ІІІ) средња стручна спрема машинског 

смера 

Број извршилаца: 7 

26. Назив посла: ИНКАСАНТ- КОМУНАЛНИ РАДНИК 

Опис послова: 

- врши наплату дневне пијачарине и вашарине 
- обавештава комуналну инспекцију о  нелегалној продаји на јавној површини,   
- по потреби, у случају одсутности или спречености комуналног радника или  

поремећаја процеса рада, обавља послове комуналног радника и то:  
- одржава хигијену и спроводи хигијенско- санитарне мере на  пијацама и 

вашарима,  
- одржава хигијену на аутобуским стајалиштима,  
- одржава и уређује гробља, пијаце, вашаре,  дечја игралишта, спортске терене са 

реквизитима, жардињере, фонтане и јавне чесме, јавне плаже и  јавне 
травњаке,   



39 

 

- обавља  радове  машинског и ручног кошења паркова и других јавних  зелених 
површина,  

- врши припрему земљишта,  садњу и одржавање цветних леја,  врши окопавање, 
орезивање шибља и живе ограде,  

- врши садњу и одржавање дрвореда,  
- врши сечу сувих стабала или делова стабала на јавним зеленим површинама,   
- врши скупљење лишћа на јавним зеленим површинама, 
- чисти  стазе у центрима  насеља од  снежних падавина, 
- врши уклањање амброзије по налогу комуналне инспекције,   
- врши замену и/или постављање новог  инвентара који припадају гробљима, 

парковима, пијацама, вашарима и дечијим игралиштима,  примењује мере  
заштите од елементарних непогода,  инсеката, биљних болести и друге штете у 
складу са налогом руководиоца,  а у циљу заштите јавних површина  

- врши скупљење лишћа, чисти  стазе од  снежних падавина и врши уклањање 
амброзије по уговорима Предузећа са корисницима услуга 

- по потреби, у случају одсутности или спречености инкасанта,  врши наплату 
пијачарине и вашарске таске 

- по потреби, у случају одсутности 
� или спречености гробара или  поремећаја процеса рада, обавља 

послове гробара, 
- по потреби обавља послове  

� гробара  
обавља и друге сродне послове по налогу директора или непосредног 

руководиоцаобавља и друге сродне послове по налогу директора или непосредног 

руководиоца 

Непосредни руководилац је Руководилац  службе за погребне услуге, пијаце, 

одржавање јавних површина и депоније у Чуругу 

Услови: ІІІ или ІV степен стручне спреме 

Број извршилаца: 2 

27. Назив посла: СПРЕМАЧИЦА/ДОСТАВЉАЧ 

Опис послова:  
- чисти и проветрава све просторије,  
- чисти ходнике, степеништа и санитарне чворове,  
- чисти и одржава простор око зграде, 
- одржава чистоћу прозора и намештаја, 
- одржава стално и сезонско зеленила око објекта и украсно зеленила и цвеће у 

објектима,  
- одржавања биодекорацију простора ентеријера 
- врши доставу рачуна, позива, решења, поште и сл. 
- по потреби обавља послове послуживања топлим и хладним напицима; 
- чисти и одржава просторије, ходнике, степеништа и санитарне чворове, простор 

око зграде, одржава чистоћу прозора и намештаја, одржава стално и сезонско 
зеленила око објекта и украсно зеленила и цвеће у објектима одржавања 
биодекорацију простора ентеријера по уговорима Предузећа са Корисницима 
услуга ; 

- по потреби, у случају одсутности или спречености комуналних радника  или  
поремећаја процеса рада, обавља послове припреме земљишта,  садње и 
одржавање цветних леја и  врши окопавање, орезивање шибља и живе ограде 
на јавним зеленим површинама које одржава Предузеће; 

- по потреби, у случају одсутности или спречености комуналних радника  или  
поремећаја процеса рада, обавља послове чишћења аутобуских стајалишта; 

- обавља и друге сродне послове по налогу директора или непосредног 
руководиоца  
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Непосредни руководилац је Руководилац  службе за погребне услуге, пијаце, 

одржавање јавних површина и депоније у Чуругу 

Услови: средња стручна ІІІ или ІV степен текстилног смера 

Број извршилаца: 1 

28. Назив посла: КОМУНАЛНИ РАДНИК 

Опис послова: 

- одржава хигијену и спроводи хигијенско- санитарне мере на  пијацама и 
вашарима,  

- одржава хигијену на аутобуским стајалиштима,  
- одржава и уређује гробља, пијаце, вашаре,  дечја игралишта, спортске терене са 

реквизитима, жардињере, фонтане и јавне чесме, јавне плаже и  јавне 
травњаке,   

- обавља  радове  машинског и ручног кошења паркова и других јавних  зелених 
површина,  

- врши припрему земљишта,  садњу и одржавање цветних леја,  врши окопавање, 
орезивање шибља и живе ограде,  

- врши садњу и одржавање дрвореда,  
- врши сечу сувих стабала или делова стабала на јавним зеленим површинама,   
- врши скупљење лишћа на јавним зеленим површинама, 
- чисти  стазе у центрима  насеља од  снежних падавина, 
- врши уклањање амброзије по налогу комуналне инспекције,   
- врши замену и/или постављање новог  инвентара који припадају гробљима, 

парковима, пијацама, вашарима и дечијим игралиштима,  примењује мере  
заштите од елементарних непогода,  инсеката, биљних болести и друге штете у 
складу са налогом руководиоца,  а у циљу заштите јавних површина  

- врши скупљење лишћа, чисти  стазе од  снежних падавина и врши уклањање 
амброзије по уговорима Предузећа са корисницима услуга 

- по потреби, у случају одсутности или спречености инкасанта,  врши наплату 
пијачарине и вашарске таске 

- по потреби, у случају одсутности или спречености гробара или  поремећаја 
процеса рада, обавља послове гробара, 

- по потреби обавља послове гробара, а обавља и друге сродне послове по 
налогу директора или непосредног руководиоца 

Непосредни руководилац је Руководилац  службе за погребне услуге, пијаце, 

одржавање јавних површина и депоније у Чуругу 

Услови: ІІ или ІІІ степен стручне спреме 
Број извршилаца: 9 

 

VІІ - СЛУЖБА ЗА НАПЛАТУ ПОТРАЖИВАЊА 

29. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА НАПЛАТУ ПОТРАЖИВАЊА.  

Опис послова:  

- организује рад службе којом руководи 
- стара се о правилном распореду послова на запослене,  
- стара се о испуњавању радних обавеза запослених  
- одговоран је за извршење посла из делокруга службе којом руководи  
- одговоран је за законит, правилан, ефикасан  и благовремени рад службе којом 

руководи,    као и  за акте и мере које је предузео или пропустио да предузме, а 
у вези са радом службе и Предузећа  

- води евиденцију присутности,годишњих одмора, боловања и осталих одсутности 



41 

 

радника из     службе којом руководи,  
- дужан је да се придржава налога и упутства непосредног руководиоца  
- врши све послове везане за принудну наплату потраживања од физичких и 

правних лица 
- припрема предлог извештаја о пословању предузећа, 
- учествује у изради програма рада предузећа и финансијског плана, 
- учествује у изради плана набавки предузећа, 
- припрема и израђује појединачне и периодичне извештаје, 
- обавља послове пријема и слања поште, 
- води деловодну књигу, 
- врши пријем рекламација корисника услуга, 
- самостално или у сарадњи са другим лицима решава рекламације корисника 

услуга, 
- обавља послове пријема и слања поште 
- обавља и друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца, 
- одговоран је за свој рад непосредном руководиоцу. 

Непосредни руководилац је директор. 

         Услови: 
1. средња стручна спрема (IV степен) – средња економска школа или гимназија 
Брoj извршилаца: 1 

 

30. Назив посла: БЛАГАЈНИК- РЕФЕРЕНТ ЗА РАД СА КОРИСНИЦИМА УСЛУГА 

        Опис посла:  
- обавља све благајничке послове, 
- води благајнички дневник, 
- одговара за поверена средства, 
- обавља послове наплате потраживања у месту седишта предузећа,                            
- одговара за квалитет и обим урађеног посла, 
- уноси податаке о новим корисницима услуга, 
- ажурира промене података о корисницима услуга, 
- пружа неопходне информације корисницима услуга, 
- активно обавља контакте са дужницима у циљу успешније наплате 

потраживања, 
- саставља репрограме дуговања, 
- обавља послове пријема и слања поште 
- сачињава извештаје о броју корисника услуга, броју закључених репрограма 

дуговања, 
- обавља и друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца, 
- одговорна је за свој рад непосредном руководиоцу. 
- Непосредни руководилац је руководилац службе за наплату потраживања. 

Услови: 

- средња стручна спрема (IV степен) економског смера или гимназија 
- две године радног искуства 

Број извршилаца: 1 

31. Назив посла: РЕФЕРЕНТ НАПЛАТЕ 

     Опис посла: 

- обавља послове наплате потраживања, 
- активно обавља контакте са дужницима у циљу успешније наплате 

потраживања, 
- обавља послове око штампања рачуна и опомена, 
- обавља послове који се односе на састављање репрограма и издавања посуда 

за изношење кућног отпада,                            
- одговара за квалитет и обим урађеног посла, 
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- уноси податаке о новим корисницима услуга, 
- обавља послове пријема и слања поште 
- ажурира промене података о корисницима услуга, 
- пружа неопходне информације корисницима услуга, 
- обавља и друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца, 
- одговоран је за свој рад непосредном руководиоцу. 

o Непосредни руководилац је руководилац службе за наплату 

потраживања. 

Услови: 

- средња стручна спрема (IV степен) економског смера или гимназија 
- једна година радног искуства 

 

32. Назив посла: БЛАГАЈНИК 

Опис посла: 
 
 
     -    обавља послове благајне 
     -    обавља контакте са корисницима услуга  
     -    пружа информације корисницима услуга 
     -    обавља послове око пријема и слања поште 
     -    ажурира податке 
     -    одговара за квалитет и обим урађеног посла 
     -    саставља репрограме дуговања и издаје посуде за смеће 
     -    обавља послове око штампања рачуна и опомена, 
     -    обавља и друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца, 
     -    одговоран је за свој рад непосредном руководиоцу. 
 

Непосредни руководилац је руководилац службе за наплату потраживања. 

Услови: 

- средња стручна спрема (IV степен) туристички техничар 
Број извршилаца: 1 

 

33. Назив посла: РЕФЕРЕНТ ЗА ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 

Опис послова:  

- издаје опрему и алат за одржавање гробаља 
- врши превоз запослених 
- може да води евиденцију присутности запослених 
- води евиденцију о утрошку резервних делова и горива 
- обавља послове благајне 
- прима и евидентира уплате и врши исплате 
- заприма пазаре од наплаћених услуга 
- шаље извештаје о уплатама и исплатама 
- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца или директора 

  
Непосредни руководилац је руководилац службе за наплату потраживања. 

Услови: VI степен стручне спреме 

Број извршилаца: 1 
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34. Нaзив пoслa: АДМИНИСТРАТОР 

Oпис пoслa:  

- ради на одржавању постојећег софтвера, 
- уређује и ажурира информације на WEB страници, 
- води евиденцију плаћања и уплате, 
- евидентира и контролише наплату, 
- израђује и стара се о благовременој достави фактура и других рачуна 

корисницима, 
- спроводи и евидентира промене корисника и услова плаћања, 
- израђује опомене за кориснике, 
- прави извештаје о месечној, периодичној и годишњој наплати услуга, 
- врши пријем рекламација корисника услуга, 
- самостално или у сарадњи са другим лицима решава рекламације корисника 

услуга, 
- обавља и друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца, 
- одговоран је за свој рад непосредном руководиоцу. 

Непосредни руководилац је руководилац службе за наплату потраживања. 

Услoви:  
- висока стручна спрема (VII/1 степен) - технички факултет 
- две године радног искуства у струци 

  Брoj извршилаца: 1 

35.  Назив посла: КОМУНАЛНИ РЕФЕРЕНТ 

Опис послова:  
- врши издавање тримера, моторних косачица и осталог алата и опреме за 

одржавање јавних површина и гробаља 
- доставља резервне делове, гориво и остале потрепштине  
- врши превоз запослених 
- може да води евиденцију присутности запослених 
- обавља послове благајне 
- прима и евидентира уплате и врши исплате 
- заприма пазаре од наплаћених услуга 
- шаље извештаје о уплатама и исплатама  
- стара се о пратећим објектима и исправности  инсталација и  инвентара који 

припадају јавним површина, 
- предузимање мера за заштиту од пожара и друге евентулане штете на пијачном 

и вашарском простору,  
- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца или директора 

 
Непосредни руководилац је руководилац службе за наплату потраживања. 

Услови: ІV степен стручне спреме или гимназија 

Број извршилаца: 1 

Члaн 11. 

Зa пojeдинe пoслoвe мoжe сe прeдвидeти прoбни рaд. 
Угoвoрoм o рaду мoжe дa сe угoвoри прoбни рaд зa oбaвљaњe jeднoг или вишe 

пoвeзaних, oднoснo срoдних пoслoвa утврђeних угoвoрoм o рaду. 

Прoбни рaд трaje најдуже 6 мeсeци oд дaнa зaснивaњa рaднoг oднoсa. 
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Члaн 12. 

У зaвиснoсти oд врстe пoслa, рaдни oднoс мoжe дa сe зaснуje зa oбaвљaњe 
пoслoвa вaн прoстoриja пoслoдaвцaи тo кao рaд нa дaљину и рaд oд кућe. 

Oдлуку o тoмe кojи ћe сe пoслoви oбaвљaти вaн прoстoриja пoслoдaвцa дoнoси 

Директор. 

Члaн 13. 

Рaдни oднoс сa припрaвникoм мoжe сe зaснoвaти зa oбaвљaњe пoслoвa кojи су 
oвим прaвилникoм прeдвиђeни, oсим зa oбaвљaњe пoслoвa гдe je кao пoсeбни услoв 
прoписaнo рaднo искуствo. 

 Oдлуку o зaснивaњу рaднoг oднoсa сa припрaвникoм дoнoси Директор. 

Члaн 14. 

Пo ступaњу нa снaгу oвoг прaвилникa дирeктoр ћe сa зaпoслeнимa зaкључити 

угoвoрe o рaду, oднoснo aнeксe угoвoрa, пoд услoвимa утврђeним oвим прaвилникoм, у 

склaду сa зaкoнoм и oпштим aктoм Пoслoдaвцa. 

 

Члaн 15. 

Зa свe штo ниje рeгулисaнo oвим прaвилникoм примeњуjу сe oдгoвaрajућe 
oдрeдбe зaкoнa и oпштeг aктa Пoслoдaвцa. 

 
Члaн 16. 

Измeнe и дoпунe oвoг прaвилникa вршe сe нa нaчин и пo пoступку зa њeгoвo 
дoнoшeњe. 

 
Члaн 17. 

Ступaњeм нa снaгу oвoг прaвилникa, прeстajу дa вaже: Правилник о организацији и 

систематизацији  послова бр. 100-4/18 од 05.02.2018. године- пречишћен текст са свим 

изменама и допунама. 

Члaн 18. 

    Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а примењиваће се по 
добијању сагласности оснивача. 
 

 

 

 

 

 

 



45 

 

1.ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ       У 000 ДИНАРА 

Врста прихода Конто План 2019. Процена 2019. План 2020. 

Пословни приходи 
(сопствени) 

61410 85.399 77.517 89.273 

Приходи од поверених 
делатности 

61411 79.982 52.950 83.450 

Финансијски приходи 6620 3.020 2.800 3.020 

Приход од субвенција 6400 18.500 6.400 18.500 

УКУПНИ ПРИХОДИ - 186.901 99.667 194.243 

 
 
Приходи од субвенција (6400) састоје се од: 

1.Субвенција за набавку канти за смеће у вредности од 1.500.000,00 динара, 
      2. Гориво 6.000.000,00 динара, 

3. Трактор 5.000.000,00 динара, 
4. Радна машина – грејдер 3.000.000,00 динара, 
5. Субвенционисање старачких и самачких домаћинстава 3.000.000,00 динара. 

 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ                                          У 000 ДИНАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врста расхода Конто 
План 2019. Процена 2019. План 2020. 

Пословни расходи 510-559 
177.608 94.267 184.150 

Финансијски расходи 560 
630 0 630 

Остали расходи 570-590 
4.700 550 4.700 

УКУПНИ РАСХОДИ - 
182.938 94.767 189.480 

Планирани укупни приходи Планирани укупни расходи Добитак пре опорезивања 

194.243 189.480 4.763 
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Структура расхода 

 

RР.

Б. 
Конто Врста расхода План 

I 512 Трошкови осталог материјала  

1. 51200000 
Трошкови потрошног материјала који се монтира на 

машине и алат 
400.000 

2. 51220000 Трошкови канцеларијског материјала 400.000 

3. 51221000 Трошкови материјала – рачунарска опрема 700.000 

4. 51222000 Трошкови материјала – тонери за штампаче 450.000 

5. 51223000 Трошкови материјала – рачуни 350.000 

6. 51224000 Трошкови материјала - шпеције 200.000 

7. 51225000 Трошкови материјала – кесе за смеће 200.000 

8. 51226000 Трошкови материјала за сточне гробнице 100.000 

9. 51230000 Трошкови средстава за одржавање чистоће 350.000 

10. 51242000 Трошкови материјала – саобраћајни знаци 200.000 

11. 51243000 Трошкови материјала – паркинг стубићи 600.000 

12. 51244000 Трошкови материјала за јавну расвету – ЛЕД лампе 1.000.000 

13. 51245000 Трошкови материјала за јавну расвету - Канделабери 1.000.000 

14. 51251000 Трошкови материјала - набавка камена 500.000 

15. 51252000 Трошкови материјала – садни материјал - саднице 400.000 

16. 51253000 Трошкови материјала – песак за плаже - 

17. 51254000 Трошкови материјала за зимску службу - со 100.000 

18. 51255000 
Трошкови материјала - Противградне ракете и опрема 

за противградне станице 
- 

19. 51290000 Трошкови осталог непоменутог алата и материјала 499.000 

20. 51291000 
Трошкови осталог непоменутог материјала -  Храна 

за псе 
1.200.000 

21. 51292000 
Трошкови осталог непоменутог материјала - Остали 

прибор за возила 
600.000 

22. 51293000 
Трошкови осталог непоменутог материјала - 

Грађевинарство 
1.600.000 

23. 51294000 Трошкови осталог непоменутог материјала - Метали 400.000 

24. 51295000 
Трошкови осталог непоменутог материјала - Заштитна 
опрема - обућа и одећа 

700.000 

25. 5129600 
Трошкови осталог непоменутог материјала – Заштитне 
рукавице 

100.000 

26. 51297000 
Трошкови осталог непоменутог материјала - 

Противпожарни апарати 
50.000 

 
УКУПНО 512: 12.099.000 

II 513 Трошкови горива и енергије  

1. 51300000 Трошкови нафтних деривата 7.200.000 

2. 51310000 Трошкови нафтних деривата (тнг) 1.000.000 

3. 51320000 Трошкови електричне енергије 450.000 

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

 
УКУПНО 513: 9.050.000 

III 514 Трошкови резервних делова  

1. 51400000 
Трошкови резервних делова утрошених за текуће 

одржавање средстава - Резервни делови за возила 
2.270.000 

 
УКУПНО 514: 2.270.000 

IV 515 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара  
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1. 51501000 
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара -   

Канте и контејнери 
1.750.000 

2. 51502000 
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара -  

Пнеуматици 
600.000 

3. 51503000 
Трошкови једнократног отписа осталог алата и 

инвентара  
499.000 

4. 51504000 
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара – 

мобилијар за гробља и паркове 
1.000.000 

  
UKUPNO 515 3.849.000 

51 - ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (512+513+514) 27.268.000 

I 520 Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)  

1. 520000 Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 35.953.389 

 
УКУПНО 520: 35.953.389 

II 521 
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада 

зарада на терет послодавца 
 

1. 521100 Доприноси за ПИО на терет послодавца 4.310.807 

2. 521110 
Доприноси за здравствено осигурање на терет 

послодавца 
1.850.630 

3. 521120 Доприноси за незапосленост на терет послодавца - 

4. 521130 ПИО бенефиција 28.000 

 УКУПНО 521: 6.189.437 

III 522 Трошкови накнада по уговору о делу  

1. 5220000 Накнаде по уговору о делу 1.100.000 

 УКУПНО 522: 1.100.000 

IV 524 
Трошкови накнада по уговору о привременим и 

повременим пословима 
 

1. 524000 Трошкови накнада по уговору о привременим и 

повременим пословима 
1.152.000 

2. 524100 
Трошкови пореза и доприноса за привремене и 

повремене послове на терет запослених 
405.000 

3. 524210 
Трошкови ПИО за привремене и повремене послове на 
терет послодавца 

162.000 

4. 524220 
Трошкови доприноса за здравство за привремене и 

повремене послове на терет послодавца 
64.800 

5. 524223 
Трошкови доприноса за незапосленост за привремене 

и повремене послове на терет послодавца 
16.200 

 
УКУПНО 524: 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 

 
УКУПНО 526: 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 
1.800.000 

2. 529200 
Остале помоћи запосленима и њиховим породицама 

(елем.непогоде, ванредни догађаји...) 
350.000 

3. 529300 
Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и 

са посла 
740.000 

4. 529400 Накнаде трошкова запосленима на службеном путу 300.000 

5. 529500 
Накнаде трошкова запосленима за коришћење 

сопственог возила у службене сврхе 
200.000 
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6. 529600 Дневнице за службени пут у земљи 200.000 

7. 529610 Дневнице за службени пут у иностранству 300.000 

8. 529700 Отпремнине запосленима за одлазак у пензију 600.000 

9. 529800 Давања запосленима поводом Нове Године 400.000 

10. 529900 
Давања другим лицима на име поклона, награда, 

помоћи и слично 
100.000 

11. 529111 Остали лични расходи – разлика од плата - 

 
УКУПНО 529: 4.990.000 

52 - ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ 

РАСХОДИ (520+522+523+524+525+529) 
51.832.826 

I 531 Трошкови транспортних услуга  

1. 5310000 Трошкови транспорта и превоза 350.000 

2. 5311000 Трошкови поштанских услуга 200.000 

3. 5312000 Трошкови телефона - фиксни 200.000 

4. 5312100 Трошкови телефона - мобилни 650.000 

5. 5312200 Трошкови интернета 280.000 

6. 5319000 
Трошкови осталих транспортних услуга – Припрема, 

савијање и дељење рачуна 
2.000.000 

 
УКУПНО 531: 3.680.000 

II 532 Трошкови услуга одржавања  

1. 5320000 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме – Одржавање путничких возила 
800.000 

2. 5321000 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме – Одржавање теретних возила 
1.200.000 

3. 5321010 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме – Аутоелектричарски радови 
350.000 

4. 5321020 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме – Прање и чишћење возила 
300.000 

5. 5321030 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме – Дезинфекција камиона 
480.000 

6. 5321100 Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме - Вулканизер 
450.000 

7. 5321200 Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме  – радови на пословним објектима 
1.000.000 

8. 5321210 Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме – Сервисирање клима уређаја 
200.000 

9. 5321300 Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме – машине и алати за одржавање паркова 
470.000 

10. 5321400 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (одржавање семафора) 
500.000 

11. 5321500 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (чишћење депонија) 
2.000.000 

12. 5321510 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (радови на депонији) 
1.100.000 

13. 5321600 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (одржавање трафо станица) 
- 

14. 5321700 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (вертикална сигнализација - знакови) 
1.000.000 
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15. 5321710 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (хоризонтална сигнализација локалног пута) 
550.000 

16. 5321800 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (одржавање путева - крпљење) 
30.000.000 

17. 5321810 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (одржавање атмосферске канализације) 
- 

18. 5321900 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (одржавање јавне расвете) 
300.000 

19. 5321910 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (хаварије на јавној расвети) 
- 

20. 5321920 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (изливање и одржавање стаза) 
660.000 

21. 5321930 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и 

опреме (одржавање административне опреме) 
- 

 УКУПНО 532: 41.360.000 

III 533 Трошкови закупа  

1. 5330000 Трошкови закупа земљишта 700.000 

2. 5339000 Трошкови закупа осталих средстава 50.000 

 
УКУПНО 533: 750.000 

IV 535 Трошкови рекламе и пропаганде  

1. 5351000 
Трошкови закупљеног термина у електронским 

медијима 
890.000 

2. 5359000 Остали непоменути трошкови рекламе и пропаганде 300.000 

 
УКУПНО 535: 1.190.000 

V 539 Трошкови осталих услуга  

1. 53920000 Трошкови комуналних услуга - вода 50.000 

2. 53990000 
Остали непоменути производни трошкови - Браварске 

услуге, заваривање, стругарски радови 
490.000 

3. 53990100 
Остали непоменути производни трошкови - Амброзија 

и кошење 
700.000 

4. 53990200 
Остали непоменути производни трошкови - Фискалне 

касе 
50.000 

5. 53990300 
Остали непоменути производни трошкови - 

Електричарски радови 
- 

6. 53990400 
Остали непоменути производни трошкови - Услуге 

штампе (флајери, опомене, обавештења) 
300.000 

7. 53990500 
Остали непоменути производни трошкови – Услуге 

одржавања водоводних и грејних система 
300.000 

8. 53990600 
Остали непоменути производни трошкови – Израда и 

поставка табли са обавештењима 
200.000 

9. 53990700 
Остали непоменути производни трошкови – 

Баштованске услуге 
1.520.000 

10. 53990800 
Остали непом производни трошкови – Одржавање 

мобилијара, игралишта и аутобуских стајалишта 
800.000 

11. 53990900 
Остали непоменути производни трошкови – Бушење 

бунара 
100.000 

12. 53991000 Остали непоменути производни трошкови (ГПС) 200.000 

13. 53992000 
Остали непоменути производни трошкови - 

дезинсекција и дератизација 
480.000 

14. 53993000 
Остали непоменути производни трошкови - 

здравствена исправност воде 
50.000 
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15. 53994000 
Остали непоменути производни трошкови - одвоз 

угинулих животиња 
8.000.000 

16. 53995000 
Остали непоменути производни трошкови – 

хидрауличарски и пнеуматски радови 
600.000 

17. 53995010 
Остали непоменути производни трошкови – радови 

комбинованом машином 
2.500.000 

18. 53995300 
Остали непоменути производни трошкови - Уређење 

плаже Жабаљ 
- 

19. 53995330 
Остали непоменути производни трошкови –

Постављање табли са називом улице 
- 

20. 53995400 Остали непоменути производни трошкови – служба за 

чишћење снега 
1.500.000 

21. 53995410 Остали непоменути производни трошкови – чишћење 

атарских путева 
- 

22. 53995420 Остали непоменути производни трошкови - Уређење 

атарских путева 
- 

23. 53995430 Остали непоменути производни трошкови – чишћење 

банкина 
3.000.000 

24. 53995500 Остали непоменути производни трошкови – подизање 

ветробрана - пошумљавање 
- 

25. 53995510 Остали непоменути производни трошкови – 

одводњавање пољопривредног земљишта 
- 

26. 53995520 Остали непоменути производни трошкови – Услуга 

ангажовања трактора 
450.000 

27. 53995530 Остали непоменути производни трошкови - 

обележавање парцела државног земљишта 
- 

28. 53995540 Остали непоменути производни трошкови – 

утврђивање постојања штетних материја у земљишту 
- 

29. 53995610 Остали непоменути производни трошкови -  Санација 

кућица, постављање рампе на депонијама 
- 

30. 53995620 Остали непоменути производни трошкови - 

Одржавање канделабера 
- 

31. 53995630 
Остали непоменути производни трошкови -  

Орезивање дрвореда 
1.000.000 

32. 53996000 
Остали непоменути производни трошкови – радови по 

решењу инспекције 
500.000 

33. 53997000 
Остали непоменути производни трошкови – остале 

непредвиђене услуге 
- 

34. 53998000 
Остали непоменути производни трошкови – чишћење 

пословних канцеларија и пратећих објеката 
- 

 
УКУПНО 539: 22.790.000 

53 - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (531+532+533+535+539) 69.770.000 

I 540 Трошкови амортизације и резервисања  

1. 54000000 Трошкови амортизације 2.500.000 

 
УКУПНО 540: 2.500.000 

54 - ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА - 540 2.500.000 

I 550 Трошкови непроизводних услуга  

1. 55000000 Трошкови ревизије финансијских извештаја 250.000 

2. 55010000 Трошкови адвокатских услуга 2.000.000 

3. 55020000 Трошкови рачуноводствених услуга 450.000 
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4. 55021000 Трошкови консалтинг услуга 450.000 

5. 55022000 Трошкови услуга безбедности на раду 420.000 

6. 55023000 Одржавање и најам рачунарског програма 1.500.000 

7. 55024000 Одржавање сајта 480.000 

8. 55025000 Трошкови превентивне заштите од пожара 300.000 

9. 55026000 Израда плана заштите од пожара 300.000 

10. 55027000 Процена ризика од катастрофа 400.000 

11. 55028000 Израда плана заштите и спасавања 500.000 

12. 55029000 Провера исправности електричних инсталација 100.000 

13. 55030000 Трошкови здравствених услуга 50.000 

14. 55040000 
Трошкови стручног образовања и усавршавања - 
семинари, годишња претплата 

550.000 

15. 55050000 Трошкови стручног надзора 490.000 

17. 55052000 Трошкови стручног надзора - уређење атарских путева - 

18. 55060000 Елаборат - мелиорација земљишта - 

19. 55061000 Стручни надзор за мелиорацију земљишта - 

20. 55062000 Израда пројектно-техничке документације – улице 500.000 

21. 55063000 Израда пројектно-техничке документације – паркови 1.000.000 

22. 55064000 Израда пројектно-техничке документације – пијаце 1.000.000 

23. 55065000 Израда пројектно-техничке док – бициклистичке стазе - 

24. 55066000 Планирање и праћење пројеката 1.000.000 

25. 55070000 Остале геодетске услуге 450.000 

26. 55071000 Специјализоване услуге - 

27. 55072000 Анализа и анкета запослених 400.000 

28. 55080000 Агенцијско ангажовање радника – комунални радници 16.000.000 

29. 55081000 Агенцијско ангажовање радника – радови на депонији 1.000.000 

30. 55090000 Трошкови осталих непоменутих непроизводн услуга 200.000 

31. 55091000 Трошкови осталих непр услуга - Ветеринарске услуге 450.000 

32. 55092000 Трошкови осталих непр услуга – Санитарна сеча - 

33. 55093000 Трошкови осталих непр услуга – Прехрана травњака - 

 
УКУПНО 550: 30.240.000 

II 551 Трошкови репрезентације  

1. 55100000 Трошкови репрезентације 499.000 

 
УКУПНО 551: 499.000 

III 552 Трошкови премије осигурања  

1. 55200000 Трошкови премија осигурања некр, пост и опреме 400.000 

2. 55230000 Трошкови премија осигурања запослених 300.000 

 
УКУПНО 552: 700.000 

IV 553 Трошкови платног промета  

1. 55300000 Трошкови платног промета у земљи 200.000 

2. 55320000 Трошкови за банкарске услуге 40.000 

 
УКУПНО 553: 240.000 

V 554 Трошкови чланарина  

1. 5549000 Остали непоменути трошкови чланарина 50.000 

 УКУПНО 554: 50.0000 

VI 555 Трошкови пореза  

1. 555002 Трошкови пореза на имовину 100.000 

  
УКУПНО 555: 100.000 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII 559 Остали нематеријални трошкови  

1. 55910000 Таксе 300.000 

2. 55990000 Остали непоменути материјални трошкови 300.000 

3. 55991000 Остали непом материјални трошкови - Донације - 

4. 55992000 Остали непом мат трошкови – ИОСИ инвалидност 350.000 

 
УКУПНО 559: 950.000 

55 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (550+551+552+553+555+559) 32.779.000 

I 562 Расходи камата (према трећим лицима)  

1. 5620000 Расходи камата по основу кредита и зајмова 480.000 

2. 5623000 Расходи затезних камата 100.000 

3. 5627000 Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе 50.000 

 
УКУПНО 562: 630.000 

56 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ - 562 630.000 

I 576 Расходи по основу директних отписа портаживања  

1. 57600000 Расходи по основу директних отписа потраживања 1.000.000 

 
УКУПНО 576: 1.000.000 

II 579 Остали непоменути расходи  

1. 57900000 Остали непоменути расходи 100.000 

2. 57910000 Расходи по основу спорова 1.400.000 

3. 57920000 Новчане казне и пенали по решењу суда 600.000 

4.. 57940000 Расходи по основу накнаде штете трећим лицима 1.500.000 

 
УКУПНО 579: 3.600.000 

57 - ОСТАЛИ РАСХОДИ (576+579) 4.600.000 

I 592 Расходи по основу исправки грешака из ранији год  

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

 
УКУПНО 592: 100.000 

59 – ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА 100.000 

У К У П НО : 189.479.826 
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6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 

 

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Квалификациона структура      

 

Р. 
бр. 

Опис 

Запослени 
 

Надзорни одбор 

Број 
запосл
ених 

31.12. 
2019. 

Број 
запосл
ених 

31.12. 
2020. 

Број  
на дан 
31.12. 
2019. 

Број  
на дан 
31.12. 
2020. 

1 ВСС 
6 6 3 3 

2 ВС 
2 2 - - 

3 ВКВ 
- - - - 

4 ССС 
26 29 - - 

5 КВ 
1 1 - - 

6 ПК 
- - - - 

7 НК 
10 12 - - 

  УКУПНО 
45 50 3 3 

    
 
 
 
 

Старосна структура 
 

Р. бр. Опис 

   Број 
запосле

них 
31.12. 
2019. 

Број 
запосле

них 
31.12. 
2020. 

1 
До 30 
година 

   - 4 

2 
30 до 40 
година 

   17 17 

3 40 до 50 
   7 8 

4 50 до 60 
   15 17 

5 Преко 60  
   6 4 

УКУПНО 
   45 50 

Просечна старост 
   48 45 
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По времену у радном односу 

 

Р. 
бр. 

Опис 

Број 

запослених 

31.12.2019. 

Број запослених 

31.12.2020. 

1 
До 5 

година 
2 3 

2 5 до 10 
13 14 

3 10 до 15 
9 10 

4 15 до 20 
4 5 

5 20 до 25 
7 8 

6 25 до 30 
2 3 

7 30 до 35 
6 7 

8 Преко 35 
2 - 

  УКУПНО 
45 50 

 

 

Структура по полу 

 

Редни 

број: 

Опис Запослени Надзорни одбор 

Број на дан 

31.12.2019. 

Број на дан 

31.12.2020. 

Број на 

дан 

31.12.2019. 

Број на дан 

31.12.2020. 

1. Мушки 30 33 3 3 

2. Женски 15 17 - - 

Укупно: 45 50 3 3 

 

 

 

Запосленост по секторима 

 

НАЗИВ 
ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ДЕЛА 

 

НАЗИВ ПОСЛА: 

Коефициј

ент 

послова: 

I - Служба за економско – 

финансијске, административне и 

правне послове 

1. Директор 

 

3.50 

2. Пословођа 

 

1.70 
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3. Сарадник за правне  

послове 

 

 

2.50 

3а. Секретар 

 

2.00 

4. Шеф рачуноводства 

 

2.50 

5. Обрачунски радник 

 

1.55 

6. Рачуновођа- службеник за јавне       

набавке 

 

 

2.30 

7. Економиста 

 

1.70 

8. Магационер 

 

1.45 

II - Kомунална служба - одвоз отпада 
и отпадних вода од правних лица и 
домаћинстава 
 

 

 

9. Шеф возача, јавних зелених 

површина у Жабљу и Ђурђеву и 

депоније у Ђурђеву 

 

 

1.55 

10. Возач ауто-смећара носивости   

до 7 тона 

 

 

1.50 

11. Возач ауто-смећара носивости 
преко 7 тона 

 

1.50 

12. Возач аутоцистерне за  

изношење отпадних вода 

 

 

1.50 

13. Помоћни радник на аутоцистерни 

за изношење отпадних вода 

 

 

1.15 
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14. Помоћни радник 

 

1.25 

15. Радник на депонији 

 

1.10 

III - Зоохигијеничарска служба  

16. Зоохигијеничар 

 

 

1.25 

IV - Пољочуварска служба и служба 

азила за псе 

 

17. Руководилац пољочуварске 

службе, службе азила за псе, јавних 

зелених површина и гробља у 

Госпођинцима и депоније у Жабљу 

 

 

 

1.65 

18. Пољочувар 

 

1.15 

19. Помоћни комунални радник на 

пословима кафилерије 

 

 

1.15 

20. Чувар 

 

1.20 

21. Радник на одржавању 

 

1.15 

22. Сарадник биолог 

 

1.15 

V-Служба за одвођење атмосферских 

вода, узгој шума, јавна паркиралишта, 

одржавање улица и путева, јавну 

расвету, депонију 

 

23. Референт за одвођење 

атмосферских вода, узгој шума, јавна 

паркиралишта, одржавање улица и 

путева, јавну расвету, депонију 

 

 

 

 

1.40 

VІ - Служба за погребне услуге, 

пијаце, вашаре и одржавање јавних 

површина у Чуругу 

24. Руководилац  службе за погребне 

услуге, пијаце, вашаре и одржавање 

јавних површина у Чуругу 

 

1.50 
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25. Гробар 

 

1.10 

26. Инкасант- комунални радник 

 

1.10 

27. Спремачица- достављач 

 

1.10 

28. Комунални радник 

 

1.10 

VІІ - Служба за наплату потраживања 29. Руководилац службе за наплату 

потраживања 

 

 

1.65 

30. Благајник- референт за рад са 

корисницима услуга 

1.40 

31. Референт наплате 1.40 

32. Благајник 1.25 

33. Референт за погребне услуге 1.40 

34. Администратор 1.80 

35. Комунални референт 1.25 

 

 

 

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА 

 

У 2020. 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 
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Р. 
б
р. 

Основ одлива/пријема 
кадрова 

Број 

запос

лених 
  

Р. 
бр. 

Основ 
одлива/пријема 

кадрова 

Број 

запослен

их 

  
Стање на дан 31.12.2020. 

године 
 45 

    
Стање на дан 

30.06.2020.  
46 

1. 
Одлив кадрова у периоду  
01.01.-31.03.2020. 

 
  1. 

Одлив кадрова у 
периоду  
01.07.-30.09.2020. 

 - 

2. 
Испуњавање услова за 
одлазак у старосну пензију  2   

2. навести основ   

3.     
  

3. 
  
 
 

  

4.   
  

  
4.   

  

6. 
Пријем кадрова у периоду  
01.01.-31.03.2020. 

 
  6. 

Пријем кадрова у 
периоду  
01.07.-30.09.2020. 

 

7. Потребе процеса рада  2   7. Потребе процеса рада  3 

8.   
  

  
8.    

  

  
Стање на дан 31.03.2020. 

године 
45 

    
Стање на дан 

30.09.2020. године 
49 

1. 
 
Одлив кадрова у периоду  
01.04.-30.06.2020. 

 
  

1. 
Одлив кадрова у 
периоду  
01.10.-31.12.2020. 

 

2. 
Испуњавање услова за 
одлазак у старосну пензију 

1 
  

2. 
Испуњавање услова за 
одлазак у старосну 
пензију 

 1 

3. 
  
 
 

 
  

3.     

4.   
  

  
4.   

  

6. 
Пријем кадрова у периоду  
01.04.-30.06.2020. 

  
  6. 

Пријем кадрова у 
периоду  
01.10.-31.12.2020. 

  

7. Потребе процеса рада  
2   

7. Потребе процеса рада  
 2 

8.   
  

  
8.   

  

   
 

    
Стање на дан 

31.12.2020. године 
50  

 

СТРУКТУРА ЗАРАДА 

Табеле зарада и осталих трошкова запослених  дате су у прилозима на крају Програма 
пословања за 2020. годину. 
 
 

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 
У циљу повећања наплате и задовољења корисника услуга, предузеће за 2020. годину 
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планира набавку одређеног броја канти за домаћинства, одређени број контејнера за 
правна лица, нову аутоцистерну за изношење отпадних вода и путничких возила. 
 
За потребе пољочуварске службе и службе зоохигијене располажемо са три возила 
лада Нива и два возила Фиат Панда. Како су поменута возила дотрајала, Предузеће 
планира набавку два возила, не старија од 10 година. 
 
Као извор финансирања ових инвестиција наводе се сопствена средства, кредит и 
приходи од субвенција. 
 

 

 

-Техничка структура инвестиције 

Ред 
број 

НАЗИВ 
План 2019. 

Процена 

2019. 

План 2020. 

1. Канте и контејнери 1.500.000 500.000 1.750.000 

2. Камион 
аутоцистерна 

2.500.000 0 2.500.000 

3. Камион смећар 4.000.000 0 4.000.000 

4. Трактор 3.000.000 0 5.000.000 

5. Аутомобил – 2 ком 1.700.000 331.000 1.700.000 

7. Радна машина - 
греjдер 

3.000.000 0 3.000.000 

8. Мотокултиватор 100.000 0 100.000 

 

 

-Извори финансирања 

Редн
и 
број 

НАЗИВ 
План 2019. 

Процена 
2019. 

План 2020. 

1. Приходи од 
субвенција 

7.500.000 500.000 9.500.000 

2. Кредит 6.500.000 0 6.500.000 

3. Сопствена средства 1.800.000 331.000 2.050.000 

 УКУПНО: 15.800.000 831.000 18.050.000 

 

 

10. ЗАДУЖЕНОСТ 

 

Предузеће у протеклом периоду није повлачило кредите од пословних банака, нити од 
других поверилаца. Из тог разлога не постоји кредитна задуженост. Уколико се у току 
2020. године буду набављали додатни камиони за обављање делатности, планира се 
повлачење кредитних средстава у износу до 6.500.000 динара. 
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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 2020. 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, 
-  

І – ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА: 

УСЛУГА ОДНОШЕЊЕ ОТПАДА 

Домаћинства 

- Домаћинства 1                                                                                 400,00 динара 
- Домаћинства 2                                                                                 200,00 динара 

(старачка, самачка и социјално угрожена домаћинства) 
 

Привредна друштва и предузетници                                                         260,00 динара 

1. група                                                                                                   

           Кројачке и обућарске радње, златаре, фризерски салони, берберске радње, 

козметичарски салони, часовничари, хемијске чистионе, фотографске радње, ауто 

школе, адвокатске канцеларије, агенције за пружање услуга, галерије, мењачнице, 

трафике непрехрамбеног типа 

2. група                                                                                                         430,00 динара 

1.  продаја и/или одржавање и оправка моторних возила, мотоцикала и 
бицикала: аутомеханичари, аутоелектричари, аутолимари, вулканизери, 
аутоперионице 
2.  продаја и/или одржавање и оправка пољопривредних машина и опреме 
3.  продаја и/или одржавање и оправка биро-опреме производња и/или 
продаја погребне опреме 
4.  производња и/или продаја грађевинског материјала и опреме 
5.  столарске радње  
6.  трговина непрехрамбеном робом: бутици, књижаре, папирнице, 
комисиони, цвећаре 

3. група                                                                                                      605,00 динара 

1. производња и/или продаја хлеба, пецива и кора 
2. производња и/или продаја свежих колача и дугих производа од теста 
3. производња и/или продаја млека и млечних производа 
4. пицерије,печењаре, хамбургерије и продавнице брзе хране 
5. трговине на мало воћем и поврћем 
6. трговине на мало месом и производима од меса 
7. угоститељски објекти (кафеи и бифеи) 
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4. група                                                                                                        783,40 динара 

1.  производња и/или продаја прехрамбених производа и пића - који нису 
обухваћени 3. групом 
2.  угоститељски објекти хотели, мотели, ресторани 
3.  трговина на мало медицинским, фармацеутским, козметичким препаратима 
4.  трговина на мало пољопривредним препаратима и сточном  храном 
5.    производња и/или продаја хемикалија и хемијских производа 
6.    производња и/или продаја производа од гуме и од пластичних маса 
7.    штампарско – графичке услуге 

 

За правна лица из горе наведених група, која користе контејнере, цена је 700,00 динара 

по пражњењу контејнера, минимум два пута месечно. 

 

ІІ - ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА : 

-  Цистерна од 7 m3                                                                                                                           1.400,00 динара  

- Цистерна од 10 m3                                                                                                                         1.850,00 динара 

 

* На цене комуналних услуга обрачунава се ПДВ по стопи од 10% 

ІІІ - ОСТАЛЕ УСЛУГЕ: 

РАДНИ САТ БУЛДОЖЕРА 

Радни сат булдожера –                                                                                 6.000,00 динара 

На цене осталих услуга обрачунава се ПДВ по стопи од 20%. 

УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНИЧАРСКЕ СЛУЖБЕ 

- Услуга хватања паса (ком)                  1.500,00 динара
  

-  Услуга изласка на терен (број излазака) 
(ова услуга не обухвата трошкове горива и транспорта)                           1.500,00 динара

  

-  Утовар и одвоз угинулих животиња (kg)  
(ова услуга не обухвата трошкове горива и транспорта)                                30,00 динара 

-  Брига и нега паса (ком) - месечно                  6.000,00 динара 

-  Амортизација и трошкови транспорта (km)                             100,00 динара

     

На цене услуга зоохигијеничарске службе обрачунава се ПДВ по стопи од 10%. 

УСЛУГЕ ПОЉОЧУВАРСКЕСЛУЖБЕ 

Услуге мера заштите пољопривредног  

земљишта од пољске штете (ha) - месечно         17,00 динара 

На цену услуге пољочуварске службе обрачунава се ПДВ по стопи од 20%. 
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ІV- ЦЕНОВНИК ПОГРЕБНИХ УСЛУГА: 

Редни  

број: 

 

НАЗИВ УСЛУГЕ: 

   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 година 

 

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 година 

33.000,00 

14. Отварање костурнице и сахрана умрлог 6.600,00 

15. Чишћење костурнице 11.000,00 

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) 

- паушално за целу годину 

 

 

1.200,00 
3.600,00 

36.000,00 

19. 
Уређење гробног места по захтеву закупца: 

-једнократно 

- паушано за целу годину (сезонски четири пута) 

 
 

825,00 
2.750,00 

20.  Услуге одржавања гробаља  100,00 

месечно 
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Трошкови за умрлог који није имао пребивалиште на територији општине Жабаљ 

 
21. Ископ и укоп једног гробног места 11.000,00 

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

23. 
Трошкови сахране за умрлог(ископ, укоп, коришћење  

капеле и закуп на 10 година) - за )едно гробно место 
 

33.000,00 

24. Закуп гробног места за умрлог 

 

16.500,00 1 

25. Продужење (обнова) закупа за умрлог на 10 година 

 

11.000,00 

26. Закуп једног гробног места за живота на 10 година 

 

22.000,00 

27. Продужење (обнова) закупа за живота на 10 година 

 

11.000,00 

28. Закуп за костурницу за два гроб.места на 10 година 

 

44.000,00 

29. Продужење (обнова) закупа за костурницу за 2 гробна  

места на 10 година 

22.000,00 

30. Закуп за костурницу за 4 гробна места на 10 година 

 

66.000,00 

31. Продужење (обнова) закупа за костурницу за 4 гробна  

места на 10 год. 

33.000,00 

32. Закуп за костурницу за 6 гробних места на 10 година 

 

88.000,00 

33. Продужење (обнова) закупа за костурницу за 6 гробних 

места на 10 год. 

44.000,00 

34. Отварање костурнице и сахрана умрлог 

 

11.000,00 

35. Чишћење костурнице 

 

11.000,00 

36. Ексхумација посмртних остатака умрлог 

 

44.000,00 

37. Коришћење капеле 

 

5.500,00 
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V – ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА: 

 

Редни 
број: 

Цена закупа: 
 

Цена за  

прву зону  

(са ПДВ-ом) 

Цена за 

другу зону  

(са ПДВ-ом) 

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 2,5t 360,00 360,00 

5. Возило са робом теретно веће од 2,5t 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 6.000,00 

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

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 

 

VІ – ЦЕНОВНИК ВАШАРСКИХ УСЛУГА: 

Редни 
брoj: 

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 1m 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 по 
дужном метру 
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VІІ – ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ВАНРЕДНЕ ВАШАРЕ, МАНИФЕСТАЦИЈЕ И СЕОСКЕ 
СЛАВЕ: 

Редни 

број 

Називуслуге 

 

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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 1m2 200,00 100,00 

16. Угоститељски шатор са роштиљем и пићем 

по 1m2 
250,00 125,00 

17. Остала продаја робе и услуга по дужном 

метру 
500,00 250,00 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VІІІ – 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 т2 (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 2020. ГОДИНУ 

 
� Субвенције: 

Конто Опис Износ 

640 Приходи од субвенција 

-набавка канти и контејнера за смеће 

            -гориво 

            -трактор 

            -радна машина - греjдер 

            -субвенције старачким и самачким 
домаћинствима 

 

1.500.000,00 

6.000.000,00 

5.000.000,00 

3.000.000,00 

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 три 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 

3. Iveco Eurocargo: 2018. годиште за транспорт PET амбалаже - донација 

немачке организације за међународну сарадњу – GIZ  

 

За вршење делатности изношења отпадних вода, користе се аутоцистерне: 

1. ФАП 1620, 1991. годиште – 10m3: користи ЕУРО ДИЗЕЛ, који се сипа око 4 
пута месечно по 50л 

2. МАН М40 18.285, 2001. годиште – 10m3: 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. 
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• Трактор за обављање делатности преузетих од ЈКП Услуге и одржавање, 

• Радна машина – греjдер, 

 

• Старачка и самачка домаћинства остварују право да плаћају 50% рачуна за 
смеће, док преосталих 50% рефундира Општина као вид социјалне помоћи 
угроженим лицима. 

 

 

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 јавне расвете 

             -набавка канделабера 

Програм 7: 0701 организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура 

Програмска активност 0002: одржавање 

саобраћајне инфраструктуре 

            -одржавање семафора 

            -материјал за саобраћајне знакове 

            -материјал за јавну расвету – ЛЕД лампе 

             -набавка камена 

            -со за зимску службу 

             -израда пројектно-техничке документације 

            -вертикална сигнализација–знакови 

            -хоризонтална сигнализација локалног пута 

            -одржавање путева – крпљење 

            -служба за чишћење снега 

            -орезивање дрвореда 

31.000.000,00 

  10.000.000,00 

  3.000.000,00 

18.000.000,00 

 

 

1.300.000,00 

300.000,00 

1.000.000,00 

 

 

 

40.050.000,00 

500.000,00 

200.000,00 

1.000.000,00 

500.000,00 

100.000,00 

500.000,00 

500.000,00 

550.000,00 

30.000.000,00 

1.500.000,00 

1.000.000,00 
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            -стручни надзор – крпљење путева 

            -радови комбинованом машином 

            -остале геодетске услуге 

            -радови по решењу инспекције 

Програм 6: 0401 заштита животне средине 

Програмска активност 0006: управљање 

осталим врстама отпада 

            -чишћење депонија 

            -радови на депонији 

            -материјал за сточне гробнице 

            -одвоз угинулих животиња 

500.000,00 

2.500.000,00 

200.000,00 

500.000,00 

 

 

11.100.000,00 

2.000.000,00 

1.000.000,00 

100.000,00 

8.000.000,00 

 УКУПНО: 83.450.000,00 

 

Досадашње делатности поверене од стране Оснивача биле су зоохигијена и 

пољочуварска служба, које је Предузеће успешно обављало у протеклих неколико 

година. 

 

 

 

 

председник Надзорног одбора 

Урош Радановић 

 

 

_________________________ 


