На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ, Надзорни
одбор ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ је на својој 20. седници одржаној дана 24.11.2016. године
донео
ПОСЕБАН ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
И ФИНАНСИРАЊА ПОВЕРЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Посебан програм:
Конто

Опис

Износ

640

Приходи од субвенција
-субвенција за набавку
контејнера за смеће

10.500.000,00
канти

и

2.850.000,00
6.500.000,00

-гориво
-опрема за запослене на повереним
пословима

1.150.000,00

Поверени послови од стране оснивача

26.267.655,00

-зоохигијена (азил за псе)

10.000.000,00

-услуге пољочуварске службе

5.000.000,00

-одржавање семафора

115.000,00

-чишћење депонија

333.210,00

-одржавање трафо станица

48.100,00

-вертикална сигнализација – знакови

92.220,00

-одржавање путева – крпљење

4.822.000,00

-побољшање пољопривредног земљишта

4.867.125,00

-служба за чишћење снега

490.000,00

-стручни надзор за крпљење путева

200.000,00

-побољшање пољопривредног земљишта

300.000,00

УКУПНО:

36.767.655,00

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 сва камиона:
1. Mercedes Benz, Axor 1824: користи ЕУРО ДИЗЕЛ, који се сипа 3 пута месечно по
150л
2. Mercedes benz, Atego 816: користи ЕУРО ДИЗЕЛ, који се сипа 4 пута месечно по 90л

За вршење делатности изношења отпадних вода, користе се аутоцистерне:
1. ФАП 1620, 1991. годиште – 10м3: користи ЕУРО ДИЗЕЛ, који се сипа око 4 пута
месечно по 50л

2. МАН М40 18.285, 2001. годиште – 10 м3: користи ЕУРО ДИЗЕЛ, који се сипа око 6
пута месечно по 90л

За различите услуге транспорта, на захтев корисника јавних средстава на
територији општине Жабаљ, користи се Форд трансит кипер носивости 1800кг, који
користи ЕУРО ДИЗЕЛ у количини од 120л месечно.

Зоохигијеничарска служба при обављању своје делатности користи возило
марке ФИАТ ПАНДА, који месечно утроши бензина око 70л.

•

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

Председник Надзорног одбора
Милош Бјелић

