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I ОПШТИ ДЕО

1.1. Историјат предузећа
Јавно комунално предузеће “Чистоћа” Жабаљ основано је Одлуком о оснивању јавног комуналног
предузећа “Чистоћа“ Жабаљ (“Сл.лист општине Жабаљ” бр. 17/10) од дана 20.12.2010. године, а
регистровано у Агенцији за привредне регистре дана 21.04.2011. године, са матичним бројем
предузећа 20732580, ПИБ-ом 107051272.
Службене просторије ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ, као и радионично магацински простор са гаражама
налазе се у улици Светог Николе 7 у Жабљу.
Предузеће за сваку буџетску годину припрема Програм пословања и Финансијски план прихода и
расхода. Наведени Програм и Финансијски план усваја Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ,
који се након тога упућује на сагласност Скупштини општине Жабаљ.
Поменутом Одлуком о оснивању (“Сл.лист општине Жабаљ” бр. 17/11) ово предузеће је
регистровано за обављање претежне делатности - сакупљање отпада који није опасан, шифра 3811.
У складу са наведеним, ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ обавља следеће делатности:






Сакупљање комуналног отпада и транспорт до депоније;
Изношење фекалних вода;
Пољочуварска служба (заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске
штете и номадске испаше, као и пољских путева и канала за одводњавање и наводњавање );
Послови зоохигијеничарске службе (хватање и збрињавање напуштених животиња);
Збрињавање напуштених паса (азил за псе).

Поверене делатности ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ које се финансирају из буџета Оснивача,
општине Жабаљ су:




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);
Послови зоохигијеничарске службе (хватање и збрињавање напуштених животиња);
Азил за псе

Делатности које предузеће финансира из сопствених средстава су:



Сакупљање комуналног отпада и транспорт до депоније;
Изношење фекалних вода;

У складу са чланом 18. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса,
Програм и Финансијски план сматрају се донетим када на њих сагласност да Оснивач.
Програм рада за 2014.годину је урађен у складу са јединственим Упутством за припрему буџета
2014.годину од 01.11.2012.год. надлежних органа локалне самоуправе који врше надзор над радом
јавних предузећа и установа.
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Основни циљеви програма су:
-

законска обавеза упознавања оснивача и СО Жабаљ са радом ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ,
унапређење нивоа квалитета одржавања јавне хигијене на територији општине Жабаљ,
реализација локалног плана управљања отпадом општине Жабаљ.

1.2. Законски оквир за пословање предузећа
ЈКП “Чистоћа” Жабаљ обавља делатности за које је регистрована на основу законских и
позаконских аката, и то:


















Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13 и 63/13 – испр.),
Нацрт Фискалне стратегије за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину,
Предлогом Закона о буџету Републике Србије за 2014.годину,
Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.62/06, 47/11 и
93/12)
Закон о јавним предузећима (“Сл.гласник РС” бр. 119/2012.),
Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС” бр. 88/2011),
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исп., 64/10 –
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС),
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр 124/12)
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07),
Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11 и 88/13),
Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука
УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ, бр. 1/2013 – Уставна повеља)
Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13),
Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр.
93/12),
Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 5/06),
Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из биџета
Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела
пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини („Службени
гласник РС“, бр. 6/06 и 108/08),
Одлука Скупштине општине Жабаљ (“Сл.лист општине Жабаљ” бр. 17/10).

1.3. Организациона структура
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних места у ЈКП
„Чистоћа“ Жабаљ, утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна
оспособљеност запослених, а ради извршавања програмских задатака из делатности предузећа
утврђених оснивачким актом, Статутом и другим прописима.
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Унутрашња организација и систематизација послова у Предузећу, функционисање рада и
извршавање задатака по обиму, врсти, природи и значају утврђена Правилником и описом послова,
биће организована путем сектора (Служби).
Описом послова утврђено је да директор Предузећа врши послове руковођења предузећем у складу
са Законом, Статутом и општима актима.
Зарада директора се одређује путем Уговора о раду са директором.
Послови осталих запослених у Предузећу, су систематизовани и описани у оквиру сектора и то:
-

служба за економско-финансијске и правне послове,
служба услужно - административног сервиса,
комунална служба (одвоз отпада и отпадних вода од правних лица и домаћинстава),
зоохигијеничарска служба,
пољочуварска служба,
азил за псе.

Подела на организационе јединице доприноси лакшем увиду у места стварања трошкова у
предузећу и самим тим лакшем одређивању мање и више профитних служби, а на основу тих
сазнања боље ће се реаговати у кризним ситуацијама.
У постојећим службама у 2014. години планирају се мале измене у смислу самог функционисања и
организације рада, с тим да се ће се разматрати увођење ценовника за зоохогијеничарске услуге и
њима сродне, услуге прихватања и збрињавања паса у прихватилиште (азил), као и могућност
увођења нове услуге – третман и одлагање затрованих и угинулиг животиња, која је предвиђена у
Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ (“Сл.лист општине Жабаљ”
бр. 17/11) – шифра 38.22.
Орган надзора Предузећа је Надзорни одбор кога именује Скупштина општине Жабаљ.

II ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
2.1. Процена ресурса јавног комуналног предузећа
Предузеће располаже значајним ресурсима који су неопходни за обављање његове основне
делатности. Сви ресурси Предузећа су у режиму јавне својине, те се стога управљање и
располагање њима врши уз сагласност Оснивача, општине Жабаљ.
2.2. Попис постојећег стања
Табела 1.1. Подаци о опреми и механизацији ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ
Број домаћинстава и правних лица
обухваћених сакупљањем отпада

Око 7.438 активних
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Опрема за сакупљање отпада

Број јединица за сакупљање отпада
(контејнери)

Контејнери од 900л

30

Контејнери од 1100л

132

Канте од 50 л

-

Канте од 80 л

-

Канте од 120л

4400

Канте од 140л

130

Кесе

-

Остало

-

Механизација за сакупљање отпада

Број возила

Аутосмећари

2

Форд трансит

1

Остало

1

Опис механизације (годиште, капацитет,
исправан или неисправан)

Aутосмећар:
1. Mercedes Benz, Axor 1824,2010.годиште, капацитета 16m3 –
исправно стање
2. Mercedes benz, Atego 816, 2012.годиште, капацитета 6m3
Форд трансит кипер:
2011. годиште, носивости 1800кг
Остало:
Piaggio кипер, носивости 750кг

Добијено на коришћење од оснивача,
Уговор о давању на коришћење покретних
ствари бр.404-36/2011-III од 01.12.2011.год.

5

Mеханизација за одношење отпадних
вода

Број возила

Аутоцистерна

Опис механизације (годиште, капацитет,
исправан или неисправан)

2

Аутоцистерне:
3. ФАП 1620, 1991. годиште – 10м3, исправно
стање
4. ФАП 1414, 1989. годиште – 7м3, исправно
стање

Механизација за рад на депонији

Број возила

Булдожер

1

Приколица за превоз булдожера

1

Пољочуварска служба користи два (2) теренска возила ЛАДА НИВА 4x4, као и четири (4)
мотоцикла које смо добили на коришћење од ЈП „Развој“ Жабаљ, Записник о примопредаји 66-1/12
и 66-2/12 од 12.04.2012.године.
2.3. Политика цена
Предузеће преко надлежних пословодних органа у складу са напред наведеним законским и
подзаконским актима обавља услуге изношења смећа од физичких и правних лица, као и услуге
одношења отпадних вода.
Цене комуналних услуга су одређене на основу следећих начела:
- примена начела „потрошач плаћа“;
- примена начела „загађивач плаћа“;
- довољности цене да покрије пословне расходе;
- усаглашеност цена комуналних услуга са начелом приступачности;
- непостојање разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика
заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.
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Редни
број
1.

Назив услуге
Изношење отпада
(физичка лица)

Цена у 2013.г.*
(у динарима)
278,30

Домаћинства

2.

Изношење отпада
(правна лица)

3.

Одвожење отпадних вода

Старачка (самачка)
домаћинства
1.група
2.група
3.група
4.група
7м3
10м3

139,15
181,50
302,50
423,50
544,50
1.307,60
1.699,00
4.500,00

Радни сат булдожера
4.
*На наведене цене обрачунава се ПДВ по општој стопи

Предузеће ће уз сагласност оснивача подићи цене за обављање услуга у 2014. години за 10%.
III КАДРОВКА ОСПОСОБЉЕНОСТ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЦА
Структура запослених у ЈКП „Чистоћа“ на дан 28.11.2013. године.
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Квалификациона структура
НК
ПК
КВ
ССС
ВКВ
ВС
ВСС
Магистри
Доктори наука
УКУПНО:

Редни број

Старосна
структура

Број
радника

Редни број

Број
7
21
1
1
2
32

Структура
према стажу

Број
радика

1

До 30 година

9

2

Од 31-40 година 8

1

До 10 година

3

Од 40-50 година 9

2

Од10-20 година 4

4

Преко
година

3

Од20-30 година 4

4

Преко30 година 4

50 6

УКУПНО: 32

20

УКУПНО: 32
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Запошљавање извршилаца:
У 2014.години планира се запошљавање:
-

у служби за економско-финансијске и правне послове – дипломирани правник,
на азилу за псе – 1 чувар и 1помоћни комунални радник на пословима кафилерије.

У складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
("Службени гласник РС", бр.36/2009 од 15.5.2009. године) ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ има

запослену једну особу са инвалидитетом, на радном месту – чувар на азилу за псе..
Динамика запослених у 2014. години

Р. бр.
1.

Основ одлива/пријема
кадрова

IV

Одлив кадрова
1.1
1.2
1.3
1.4

2.

I

Планирано у 2014.години
(по кварталима)
II
III

Пензија
Отказ
Неплаћено одсуство
Други основ
Пријем
2.1
Замена
2.2
Нови послови
2.3
Сезонски послови

1
1

IV СТРАТЕШКА ПЛАНИРАЊА
Стратешка усмерења предузећа за једногодишњи период су:
1. повећање свести грађана о одржавању јавне хигијене,
2. повећање задовољства корисника услуга,
3. финансијска одрживост предузећа,
4. развој пословних процеса,
5. организациони развој.

V ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
У 2014. години планира се набавка одређеног броја канти за изношење смећа од 120 литара и
140 литара за домаћинства, као и одређен број контејнера за правна лица. Од већих инвестиција
планира се набавка специјалног возила - цистерна.
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-Техничка структура инвестиције
Редни
НАЗИВ
број
1
2
1.
Канте и контејнери
2.
Опрема – теретно возило
(цистерна)
УКУПНО:

-Извори финансирања
Редни
НАЗИВ
број
1
2
1.
Приходи из виших нивоа
власти
2.
Банкарски кредит
(36 месеци)
УКУПНО:

Остварено у
2013.
3
-

План за 2014.

Индекс 4/3

4
2.362.500,00
2.000.000,00

5
-

4.362.500,00

-

План за 2014.

Индекс 4/3

4
2.362.500,00

5
-

-

2.000.000,00

-

-

4.362.500,00

-

-

Остварено у
2013.
3
-

VI ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Финансирање делатности у 2014. години се планира из:
1. сопствених извора (приходи од продаје услуга на домаћем тржишту) у износу од
34.436.313,41 динара;
2. из буџета општине Жабаљ (приходи од дотација и субвенција буџета општине Жабаљ за
покриће материјалних трошкова пословања) у износу од 17.000.000,00 динара;
3. из буџета других (виших) нивоа власти у износу од 2.362.500,00 динара.

VII ПЛАНИРАНА ДОБИТ
У 2014. години се планира позитивно пословање. Планирани добитак је 86.172,03 динара.

VIII ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ

А: Планирани расходи:
Конто
512
512000
512100
512200

Опис
Трошкови осталог материјала (режијског)
Утрошени материјал за текуће инвестиционо одржавање основних
средстава
Утрошени канцеларијски материјал
Утрошена лична заштитна средства

Износ
9.917.802,20
1.500.000,00
1.500.000,00
500.000,00
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512300
512400
513
513000
513100
513200
520
520000
521
521000
521100
521200
522
522000
523
523000
524
524000
525
525000
526
526000
529
529100
529200
529300
529400
529500
529600
529700
529800
529900
531
531000
531100
531200
532
532000
535
535100
535200
539
539000
539100
539200
540
540000

Утрошен алат и ситан инвентар
Трошкови осталог материјала (режијски)
Трошкови горива и енергије
Утрошени нафтни деривати (горива и мазива)
Утрошена остала горива (плин)
Утрошена електрична енергија
Трошкови зарада и наканда зарада (бруто)
Зараде које запослени остварује за обављени рад и време проведено
на раду (бруто)
Трошкови пореза и доприноса на зараде и наканда зарада на
терет послодавца
Доприноси за ПИО на терет послодавца
Доприноси за здравствено осигурање на терет послодавца
Доприноси за незапосленост на терет послодавца
Трошкови накнада по уговору о делу
Трошкови накнада по уговору о делу
Трошкови накнада по ауторским уговорима
Трошкови накнада по ауторским уговорима
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим
пословима
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим
пословима
Трошкови накнада физичким лицима
Трошкови накнада физичким лицима
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора
Остали лични расходи и накнаде
Солидарна помоћ у случају теже или дуже болести запосленог или
члана његове уже породице
Остале помоћи запосленима и њиховим породицама (елем.непогоде,
ванредни догађаји...)
Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла
Накнаде трошкова запосленима на службеном путу
Накнаде трошкова запосленима за коришћење сопственог возила у
службене сврхе
Остале наканде трошкова запосленима
Давања запосленима поводом 8.марта
Давања запосленима поводом Нове године
Давања другим лицима на име поклона, награда, помоћи и слично
Трошкови транспортних услуга
Трошкови превоза
Трошкови ПТТ услуга
Трошкови телефона (фиксни, мобилни, интернет...)
Трошкови услуга одржавања
Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови огласа на радиу, телевизији и др.електронским медијима
Остали трошкови за рекламу и пропаганду
Трошкови осталих услуга
Трошкови за производне услуге
Трошкови за услуге заштите на раду
Наканда за коришћење ауто-пута
Трошкови амортизације
Трошкови амортизације

500.000,00
5.917.802,20
5.200.000,00
3.500.000,00
1.500.000,00
200.000,00
20.256.861,05
20.256.861,05
3.625.978,13
2.228.254,72
1.245.796,95
151.926,46
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
600.000,00
600.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.800.000,00
200.000,00
200.000,00
650.000,00
100.000,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
300.000,00
50.000,00
850.000,00
50.000,00
200.000,00
600.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
140.000,00
40.000,00
100.000,00
210.000,00
50.000,00
150.000,00
10.000,00
500.000,00
500.000,00
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550
550000
550100
550200
550300
550400
550500
550600
550700
551
551000
552
552000
552100
553
553000
553200
555
555000
559
559100
559200
559300
559400
562
562000
562100
562200
579
579000
579100

Трошкови непроизводних услуга
Трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања
Трошкови адвокатских услуга
Трошкови здравствених услуга
Услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпозијуми и
др.)
Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за
рачунаре
Рачуноводствено књиговодствене услуге
Остале непроизводне услуге
Трошкови ветеринарских услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови репрезентације
Трошкови премије осигурања
Трошкови осигурања возила
Премије осигурања запослених од последица несрећног случаја
Трошкови платног промета
Трошкови платног промета у земљи (провизије и др.)
Трошкови за банкарске услуге
Трошкови пореза
Трошкови пореза на добит
Остали нематеријални трошкови
Таксе (аминистративне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне
и др.)
Такса за завршни рачун
Остали нематеријални трошкови
Остали нематеријални трошкови - спонзорство
Расходи камата
Расходи камата по кредитима у земљи
Затезне камате
Камате по осталим финансијским обавезама
Остали непоменути расходи
Остали непоменути расходи
Накнада штете трећим лицима
А: УКУПНИ РАСХОДИ

2.400.000,00
100.000,00
1.000.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
350.000,00
400.000,00
350.000,00
550.000,00
550.000,00
160.000,00
60.000,00
100.000,00
280.000,00
250.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
320.000,00
100.000,00
20.000,00
100.000,00
100.000,00
802.000,00
800.000,00
1.000,00
1.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
53.712.641,38
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