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1. ОСНОВНИ  ПОДАЦИ 
ЈП послује под именом: Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек,са  
ПИБ-ом 100987232 и  МБ 07271379. 
Седиште ЈП је у Мајданпеку ,улица Шашка број 5. 
О промени седишта одлучује Надзорни одбор,уз сагласност оснивача. 
 

2. ИСТОРИЈАТ ПОСЛОВАЊА 

Јавнп предузеће за грађевинскп земљищте и путеве Мајданпек  пснпванп је Пдлукпм  скупщтине ппщтине 
Мајданпек брпј 145/01 08.10.1999. гпд.  
Псниваое ЈП уписанп је Рещеоем Привреднпг суда у Зајешару,ппд брпјем :Фи.129/2000 пд 12.04.2000.гпд. 
Рещеоем Агенције за привредне регистре,брпј БД 66952/2005 пд 14.07.2005.гпд изврщенп је превпђеое ЈП у 
Регистар привредних субјеката. 
 

3. ДЕЛАТНОСТ 
Пснпвне делатнпсти Јавнпг предузећа за грађевинскп земљищте и путеве Мајданпек  су:  

пдржаваое шистпће у граду и насељима у ппщтини ,уређеое и пдржаваое јавних ппврщина, уређеое и 
пдржаваое паркпва, зелених и рекреаципних ппврщина, а у пквиру уређеоа и пдржаваоа паркпва, зелених 
и рекреаципних ппврщина је и садоа сезпнскпг  цвећа ,радпви на зимскпм и текућем 
пдржаваоу улица и путева. 
Претежна делатнпст ЈП је: 
42.11-Изградоа путева и аутппутева 
Псим наведене претежне делатнпсти ЈП ће се бавити и другим делатнпстима,кап щтп су: 
38.11-Сакупљаое птпада кпји није ппасан 
43.11-Рущеое пбјеката 
43.12-Припрема градилищта 
81.30-Услуге уређеоа и пдржаваоа пкплине ... 
Закпни и прпписи кпјима се регулище пбављаое делатнпсти предузећа: 
• Закпн п јавним предузећима (''Сл. гласник РС'' бр. 15/2016); 
• Закпн п кпмуналним делатнпстима ("Сл. гласник РС" бр. 16/97, 42/98 и 88/11); 
• Закпн п привредним друщтвима (''Сл. гласник РС'' бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. Закпн и 5/2015); 
• Закпн п раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); 
• Закпн п безбеднпсти и здрављу на раду („ Сл. гласник РС“ бр.101/05 и 91/2015); 
• Закпн п јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр.116/08, 124/2012, 14/2015 i 68/2015); 
• Закпн п рашунпвпдству и ревизији („Сл.гл. РС“ 46/06 и 111/09 и 99/2011 –др.Закпн) 
• Закпн п планираоу и изградои ("Сл. Гласник РС" бр.72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – пдлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013 - пдлука УС, 132/2014 и 145/2014); 
• Закпн п безбеднпсти сапбраћаја на путевима („Сл.гл. РС“ бр. 41/09, 53/2010, 101/11, 32/13-Пдлука УСS, 
55/14,96/15-др.закпн, 9/2016- Пдлука УС); 
• Закпн п защтити ппслпвне тајне (Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011) 
• Закпн п пблигаципним пднпсима (Сл.лист СФРЈ бр. 29/78, 39/85,45/89-Пдлука УСЈ и 57/89, Сл. лист, СРЈ 
бр.31/93) 
• Закпн п ппрезу на дпдату вреднпст („Сл.гл. РС“ бр. 84/04 , 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 
68/14 - др.закпн, 142/14, 83/15); 
• Закпн п рашунпвпдству („Сл.гл. РС“ бр.62/2013); 
• Закпн п бучетскпм систему („Сл.гл. РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 
- испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закпн и 103/2015); 
• Закпн п привременпм умаоеоу пснпвица за пбрашун зарада („Сл.гл. РС“ бр.116/14); 
• Уредба п максималнпм брпју заппслених у јавнпм сектпру („Сл.гл. РС“ 68/2015 и 81/2016 - пдлука US); 
• Закпн п измиреоу нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама („Сл.гл. РС“ 119/2012 и 68/2015); 
• Ппсебан кплективни угпвпр за јавна кпмунална и друга јавна предузећа ппщтине Мајданпек (''Сл.лист 
ппщтине  РС'' брпј 29/21); 
• Пдлука п пдржаваоу шистпће у насељима на теритприји ппщтине Мајданпек (''Сл.лист Ппщтине '' брпј 
21/1993,4/1996,12/1999,13/2002,6/2004,15/2004,10/2008,6/2009,6/2015); 
Пдржаваое шистпће у граду и насељима у ппщтини: 
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• Закпн п управљаоу птпадпм ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/2010 и 14/2016); 
• Закпн п амбалажи и амбалажнпм птпаду („Сл.гл. РС“ бр.36/09) 
• Закпн п защтити живптне средине ("Сл. Гласник РС" бр. 135/04, 36/09-др. закпн, 72/09-др. закпн и 43/2011-
пдлука УС и 14/2016); 
•Статут Јавнпг предузећа за грађевинскп земљищте и путеве Мајданпек   
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4.  МИСИЈА И  ВИЗИЈА 
 

МИСИЈА 
Мисија јавнпг предузећа је да на пснпву прирпдних ресурса, технишкп- технплпщке ппремљенпсти и 
кадрпвскпг пптенцијала кпјима предузеће распплаже, пбезбеди дефинисанпм брпју грађана уреднп, 
редпвнп и квалитетнп пружаое услуга са циљем унапређеоа живптних услпва грађана са ппсебним псвртпм 
на защтиту живптне средине.Предмет ппслпваоа ЈП за грађевинскп земљищте и путеве Мајданпек шине 
кпмуналне делатнпсти кпје су Закпнпм п кпмуналним делатнпстима ппредељеое кап делатнпсти пд ппщтег 
интереса. 
Пре свих тп је делатнпст пдржаваоа шистпће тј.сакупљаое щута,оихпвп пдвпжеое и пдлагаое,уклаоаое 
смећа и птпада са јавних ппврщина,пдржаваое шистпће јавних ппврщина,праое улица и пдржаваое зелених 
ппврщина. 
 
ВИЗИЈА 
Визија предузећа је да ппстане и пстане преппзнатљив фактпр у лпкалнпм пквиру збпг свпје делатнпсти кпја 
је пд ппщтег интереса.Наще услуге треба да задпвпље пптребе грађана,привреде,устанпва и лпкалне 
сампуправе  а ЈП за грађевинскп земљищте и путеве Мајданпек ће увек пстати друщтвенп пдгпвпрнп 
предузеће. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА 
 
У складу са Закпнпм п Јавним предузећима управљаое у предузећу за грађевинскп земљищте и 
путеве Мајданпек  је прганизпванп кап једнпдпмнп, тј.пргани управљаоа су надзпрни пдбпр кпји 
сашиоавају 2 шланпва и директпр предузећа. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

МЕНАЏМЕНТ 

ВД Директор:Николић Иван бр.решења 06-70/13-6 од  20.12.2021 

период именовања: 1 година 

Надзорни одбор: 

Жељко Михајловић бр.решења 06-4/10-1 од 05.02.2021 ,     Небојша Стојановић бр.решења    
06-10/12-2 од 12.03.2020 

 

СТРУЧНА СЛУЖБА 

финансије 

општи послови 

техничка служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА 

ЈАВНИХ ПОВРШИНА И  

ЗЕЛЕНИЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛА 

СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА  
ПУТЕВА 
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ОПИС 
Бр.систематиѕованих 

радних места 
Бр.извршилаца Коеф. 

Директор 1 1 2.2 

Финансијска служба 3 3   

Руководилац фин.и књиго 1 1 1.8 

Виши реф.за фин.послове 1 1 1.56 

Стручни сарадник за екон.и финан.послове 1 1 1.68 

Техничка служба 4 4   

Стручни сарадник за вођење надзора из области путне инфрастуктуре 1 1 1.8 

Реф.за организовање одржавања чистоће и вођења надзора из области 
путне инфраструктуре 

1 1 
1.8 

Реф.за  одржавање чистоће  1 1 1.56 

Реф.плана и анализе 1 1 1.54 

Општи послови 2 2   

Реф.за грађ.земљиште и јавну набавку 1 1 1.44 

Реф.за кадровске послове и јавну набавку 1 1 1.44 

Служба одржавања путева 8 7   

Возач и механичар теретних возила 5 4 1.4 

Механичар возила 1 1 1.4 

Бригадир одржавања 2 2 1.4 

Служба одржавања јавних и других површина 5 5   

Радник на одржавању јавних површина и градског зеленила 5 5 1.2 

Служба одржавања чистоће 9 9   

Радник на одржавању чистоће 9 9 1.2 

 У К У П Н О   32 31    

 
 
Збпг ппвећанпг пбима ппсла неппхпднп је заппслити јпщ 3 (три) радника на пдржаваоу шистпће и јпщ 
најмаое 1 (једнпг ) впзаша. 
Такп да би брпј систематизпваних радних места бип 36. 
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6. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ 

 

6.1 Физички обим активности у 2022.години 

У оквиру текућег одржавања у 2022.години вршени су и следећи послови: 

 Радови на одржавању техничких средстава за успоравање саобраћаја 

У току 2022.године извршена је допуна и замена оштећених делова и замена дотрајалих анкера за монтажу 

постојећих лежећих полицајаца. 

 Одржавање вертикалне сигнализације 

У оквиру одржавања вертикалне сигнализације вршени су следећи послови: 

 

ОПИС Јед.мере Количина 

Набавка сапбраћајних знакпва кпм 70 

Набавка,трансппрт и уградоа сферних пгледала кпм 0 

Демпнтажа старих и пщтећених табли  кпм 82 

Замена дптрајалих и пщтећених щелни кпм 300 

Исправљаое искривљених и ищшупаних сапб.знакпва кпм 15 

Замена стубпва кпм 10 
 

 Одржавање саобраћајница у зимском периоду – зимска служба 

У периоду од 01.11.2021. – 01.04.2022.год. вршено је одржавање саобраћајница у складу са Програмом 

чишћења и уклањања снега и леда са улица,путева,тргова и других површина јавне намене. 

Доношењем Закона о путевима ( „Сл.гласник бр.48/2018“) период зимског одржавања саобраћајница почиње 

01.новембра текуће и завршава се 01.априла наредне године.Исто тако предузеће је предузело све потребне 

мере за припрему за нову зимску сезону 2022/2023. 

 Одржавање и поправка комуналне и урбане опреме 

У окиру ових радова вршено је фарбање клупа,корпи,металних ограда,металних и дрвених делова клупа. 

Такође је доста радника било ангажовано на изградњи нових дечијих игралишта и заштитне ограде око 

игралишта и нове пијаце. 

 Уклањање и одлагање нелегалног отпада 

У току 2022.године радници су 100 дана радили на скупљању и одлагању шута. 

 Одржавање канала за одвод атмосферских вода 

Усклопу ових радова вршено је ручно чишћење канала за одвод атмосферских вода . 

 Кошење 

У оквиру редовног одржавања вршено је 8 пута кошење у Мајданпеку на коме су била ангажована 6-9 лица. 

 Одржавање хоризонталне сигнализације 

Уоквиру ових послова била су ангажована 4 запослена плус једно возило. 

 

Ред.
брпј 

ППИС 
Кплишина 

(кг) 

1 Фарбаое пещашких прелаза белпм путарскпм бпјпм са перлпм 700 

2 Фарбаое стпп линија белпм путарскпм бпјпм са перлпм 150 

3 Фарбаое једнпструке линије  белпм путарскпм бпјпм са перлпм 150 

4 Фарбаое бус сталищта жутпм путарскпм бпјпм са перлпм 100 

5 Фарбаое прилаза инвалида  жутпм путарскпм бпјпм са перлпм 50 

6 Разређиваш за фарбу 300 
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 Прање улица 

Због велике прашине коју проузрокује рудник који је у близини града прање улица је вршено цистерном и 2 радника 

седам пута у току године. 

 Одржавање чистоће 

Одржавање чистоће у граду је организовано свакодневно , 7 дана у току недеље.На тим пословима је ангажовано увек 10 

па и више радника.У те послове спада скупљање папирића,опалог  лишћа,разног отпада баченог по 

парку,улицама,тротоарима . 

6.2 Активности на унапређењу пословања у 2023.години 

Кључне активности ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек за пословну 2023.годину су: 

 Пораст квалитета и квантитета услуга изношења и депоновања некомуналног отпада,чишћења и прања 

јавних површина,као и одржавања јавних зелених површина 

 Унапређење и осавремењавање механизације чиме би се унапредио процес рада,повећала 

продуктивност и смањили трошкови одржавања већ дотрајале механизације 

 Подизање нивоа свести становништва о управљању некомуналним отпадом 

 

6.3 Корпоративно управљање и управљање ризицима 

ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек планира спровођење следећих активности у циљу 

унапређења корпоративног управљања: 

 Надлежност НО-сви чланови Надзорног одбора морају савесно и лојално обављати своју дужност у 

складу са посебним дужностима према предузећу.То подразумева њихово активно укључивање у сва 

важна питања,редовну информисаност о значајним променама у пословању предузећа и спољном 

окружењу,као и поступање у најбољем интересу за предузеће. 

 Ради боље ефикасности у погледу сопствене оцене,НО треба периодично да оцењује свој целокупни 

рад,као и рад директора,односно директор оцењује НО. 

 Законом је одређено да директор извршава одлуке НО,који надзире његов рад.У том смислу,директор 

даје НО информације потребне за рад,укључујући и оцењивање квалитета рада менаџмента. 

6.3.1 Управљање ризицима 

Управљање ризицима је законска обавеза и одговорност свих лица у Предузећу и неизоставни елемент 

доброг управљања. 

Ризик је било који догађај или проблем који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање 

стратешких и оперативних циљева. 

Циљ предузећа је да препозна ризик,да се исти измери,као и да се предузму одговарајуће мере за њихово 

избегавање или ублажавање његових последица. 

Ппслпваое ЈП је излпженп: 

 Ризику пд ликвиднпсти 

 Ризик нпвшанпг тпка 

 Ризику пд принудних наплата (судских блпкада) 

 Ризику пд елементарних неппгпда. 

Циљ управљаоа ризикпм је да сашува ефикаснпст ппслпваоа и избегне финансијске губитке. 

Ризик ликвиднпсти је резик да ће Предузеће имати пптещкпћа у измиреоу финансијских пбавеза.Пснпвни 

циљ у управљаоу ризикпм ликвиднпсти је пдржаваое пптребнпг нивпа ликвидних средстава,какп би се 

уреднп и на време измириле дпспеле пбавезе,пднпснп минимизирали негативни ефекти на финансијски 

резултат и капитал Предузећа. 

Ризик нпвшанпг тпка директнп је ппвезан са наплатпм пптраживаоа.Нпвшани тпк приказује прилив и пдлив 

гптпвине пп  пснпву ппслпвне инвестиципне и финансијске активнпсти предузећа у пдређенпм перипду. 

Ризик пд судске блпкаде су утужеоа грађана у зимскпм перипду приликпм падпва и ппвређиваоа. 

Заппслени у ЈП ће се трудити да пдржавају тј.птклаоају снег и лед са улица,трптпара и другиј јавних 
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ппврщина.Ппред пвих мера ЈП ће и пзнашити места сапбраћајним знакпвима пд ппаснпсти и клизаоа какп би 

избегли слушајне или намерне ппвреде ппјединих грађана. 

Ризици пд елементарних неппгпда су непредвидиви и разнпврсни.Тп су ризици пд ппплава,пдрпна,клизищта 

а у зимскпм перипду пд мпгућих већих снежних падавина,щтп мпже дпвести дп ванредне ситуације.У 

таквим непланираним ситуацијама ЈП мпра издвпјити непланирана средства на санацији или ангажпвати 

услуге других извпђаша радпва,щтп дпвпди дп већих расхпда.ЈП ће се трудити да у највећпј мери сппственим 

средствима и механизацијпм птклпни насталу щтету,а у циљу ущтеде средства из бучета.Клизищта ће се 

санирати и пдржавати тпкпм целе гпдине,какп не би дпщлп дп већих ппследица. 

ЈП ће пратити ризике,али акп исти не мпгу да се птклпне,настпјиће да бар ублаже. 

7. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ 

7.1   Планирани физички обим активности за 2023.годину 

 СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА 

У надлежност Службе одржавања путева су следеће активности: 

1.одржавање локалних и некатегорисаних путева 

2.одржавање комуналних добара и урбане опреме 

Одржавање локалних и некатегорисаних путева подразумева и вршење јавних овлашћења која се односе 

на: 

Издавање сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на путу 

a. Издавање одобрења за постављање рекламних табли и паноа 

b. Издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја у случају обављања радова на 

изградњи,реконструкцији и одржавању пута 

Накнаду за постављање рекламних табли,рекламних паноа,уређаја за обавештавање или оглашавање 

утврђује општина Мајданпек приликом закључивања уговора са обвезником накнаде. 

Организовање одржавања комуналних добара у општој употреби и урбане опреме подразумева 

организовање чишћења снега и леда са улица,тргова и других површина јавне намене,прихвата и одвођење 

атмосферских вода са јавних површина,одржавање урбане опреме,организовање и одржавање других 

комуналних добара од општег интереса (семафори и сл.). 

1. Одржавање и рехабилитација тротоара,степеништа,јавних пешачких и других површина 

 
ПЛАН 2023 

ОПИС Јед.мере Количина 

Санација пещашких стаза пд бетпна m' 100 

Санација степенищта и ппдеста m3 25 

 
2. Одржаваое и рехабилитација сапбраћајница 

 
ПЛАН 2023 

НАЗИВ УЛИЦЕ Јед.мере Дужина 

Велике Ливаде m 2 1000 

   

 
3. Радпви на пдржаваоу технишких средстава за успправаое сапбраћаја 

 
Радпви на пдржаваоу технишких средстава за успправаое сапбраћаја ппдразумевају : 

- Дппуну недпстајућих и замену пщтећених делпва гумених лежећих пплицајаца 
- Замену дптрајалих анкера за мпнтажу гумених лежеших пплицајаца 
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4. Одржаваое вертикалне сигнализације 
 

Ред.брпј ППИС Кплишина(кпм) 

1 Сапбраћајни знакпви 100 

2 Набавка,трансппрт и уградоа сферних пгледала 2 

3 
Демпнтажа старих и пщтећених табли и нпсаша знакпва са утпварпм и 

пдвпзпм на деппнију 
100 

4 
Замена дптрајалих и пщтећених щелни на ппстпјећим сапбраћајним 

знакпвима 
400 

5 
Исправљаое искривљених и ищшупаних сапбраћајних знакпва са 

ппнпвним бетпнираоем 
20 

5. Обележаваое хпризпнталне сигнализације 
 

Ред.брпј ППИС Кплишина(кг) 

1 Фарбаое пещашких прелаза белпм путарскпм бпјпм са перлпм 1000 

2 Фарбаое стпп линија белпм путарскпм бпјпм са перлпм 250 

3 Фарбаое једнпструке линије  белпм путарскпм бпјпм са перлпм 250 

4 Фарбаое бус сталищта жутпм путарскпм бпјпм са перлпм 150 

5 Фарбаое прилаза инвалида  жутпм путарскпм бпјпм са перлпм 50 

6 Разређиваш за фарбу 400 

 
6. Санација земљаних путева 

Санација земљаних путева ппдразумева насипаое туцаникпм и равнаое.На пснпву стаоа на терену  у 
2023.гпдини планиранп је  насипаое туцаникпм и равнаое земљаних путева у следећем пбиму: 
 

Ред.брпј ППИС ППЗИЦИЈЕ Јед.мере Кплишина 

1 Насипаое слпја дрпбљенпг камена m3 350 

2 Искпп земље са утпварпм и пдвпзпм на деппнију m3 500 

3 Равнаое земљаних путева грејдерпм,булдпжерпм h 500 

 
7. Радпви на ппправци сливника 

Ппправка се врщи пп утврђенпм стаоу на терену на разним лпкацијама.Стаое на ппстпјећим сливницима 
зависи пд пптерећеоа кпја трпе услед експлпатације пута. 

8. Радпви на шищћеоу сливника  
Чищћеое сливника се врщи пп усменпм налпгу нашипца или инспекцијским рещеоем. 

9. Одржаваое семафпра 
На пснпву пптребе у 2023.гпдини врщиће се пдржаваое семафпра у Мајданпеку и тп пдржаваое 
лантерни,псигураша,кпнтрплера и друге ппреме. 

10. Одржаваое аутпбуских стајалищта 
У складу са финансијским планпм за 2023.гпдину планиранп је пдржаваое,мпнтажа и демпнтажа пщтећенпг 
лексана на свим стајалищтима у Мајданпеку. 

11. Одржаваое путних пбјеката за пдвпђеое атмпсферских впда 
У пквиру пвих радпва планиранп је шищћеое банкина дп кпте асфалта кап и мащинскп шищћеое канала 
прпсешне щирине 1,5- 3 m , дубине дп 1 m и дужине дп 2500 m пд щибља,растиоа и псталих нешистпћа са 
утпварпм и пдвпзпм на деппнију. 

12. Одржаваое сапбраћајница у зимскпм перипду – зимска служба 
Зимска служба се пдвија у складу са Планпм зимске службе кпју дпнпси ЈП за грађевинскп земљищте и 
путеве Мајданпек. 
Перипд зимске службе траје пд 01.11.2022. дп 01.04.2023.гпдине. 
Мрежа  улица кпје су уврщтене у план пдређена је у зависнпсти пд фреквенције сапбраћаја.Критеријум за 
уврщтаваое улица у план је бип да се пмпгући сапбраћај на улицама,несметан јавни превпз,прилаз јавним 
устанпвама. 
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Oдржaвaњe грaдских улицa и других јaвних пoвршинa у Majдaнпeку 

1. Пoслoви oдржaвaњa грaдских сaoбрaћajницa у зимскoм пeриoду 

        Пoд oдржaвaоeм грaдских улицa у зимским услoвимa пoдрaзумeвa сe oргaнизaциja зимскe службe и 

врщeоe пoслoвa нa oбeзбeђeоу прoхoднoсти улицa и бeзбeднoг oдвиjaоa сaoбрaћaja  

( шищћeоe снeгa, пoсипaоe кoлoвoзa мeщaвинoм сoли и ризлe, oдбaцивaоe и oдвoжeоe снeгa и лeдa, и 

oстaли пoслoви кojи oбeзбeђуjу oдвиjaоe сaoбрaћaja у зимскoм пeриoду ). 

I 

ПРИOРИTETИ OДРЖAВAЊA УЛИЦA 

   Улицe сe oдржaвajу пo приoритeтимa 

   Улицe I приoритeтa кoje сe шистe и пoсипajу мeщaвинoм сoли и ризлe су: 

Рeд.бр. Улицa Врстa услугe Meхaнизaциja 

1. Кaпeтaнскa Чищћeоe кoлoвoзa  Кaмиoн IVECO сa пoсипaшeм и хидрaулишним 

рaoникoм 

2. Свeтoг Сaвe Чищћeоe кoлoвoзa  Кaмиoн IVECO сa пoсипaшeм и хидрaулишним 

рaoникoм 

3. Никoлe Teслe-

цeлoм дужинoм 

Чищћeоe кoлoвoзa  Кaмиoн сa хидрaулишним рaoникoм 

4. Прoлeтeрскa-

цeлoм дужинoм 

Чищћeоe кoлoвoзa  Кaмиoн сa хидрaулишним рaoникoм 

5. Кaрaђoрђeвa-

цeлoм дужинoм 

Чищћeоe кoлoвoзa  Кaмиoн сa хидрaулишним рaoникoм 

6. Дoм здрaвљa Чищћeоe кoлoвoзa  Кoмбинoвaнa мaщинa 

Кao и свe прикљушнe улицe у гoроeм дeлу грaдa нa улицу Кaпeтaнскa и тo: 

Рeд.бр Улицa Врстa услугe Meхaнизaциja 

1. Прилaзни пут Хaли 

спoртoвa 

Чищћeоe кoлoвoзa  Кoмбинoвaнa мaщинa 

2. Хajдук Вeљкa Чищћeоe кoлoвoзa  Кoмбинoвaнa мaщинa 

3. Кнeзa Mилoщa Чищћeоe кoлoвoзa Кoмбинoвaнa мaщинa 

4. Mихajлa Пупинa Чищћeоe кoлoвoзa  Рoбoт 

5. 8.мaртa Чищћeоe кoлoвoзa  Рoбoт 

6. Змaj Joвинa Чищћeоe кoлoвoзa  Рoбoт 

7. Oмлaдинских 

бригaдa 

Чищћeоe кoлoвoзa  Рoбoт 

8. Димитриja 

Tуцoвићa 

Чищћeоe кoлoвoзa  Рoбoт 

9. Joсипa Пaншићa Чищћeоe кoлoвoзa  Рoбoт 

10. Хoмoљскa Чищћeоe кoлoвoзa  Рoбoт 

11. Шaщкa Чищћeоe кoлoвoзa  Рoбoт и кoмбинoвaнa мaщинa 

12. Рудaрскa Чищћeоe кoлoвoзa  Рoбoт 
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Врeмe трajaоa шищћeоa и пoсипaоa улицa I приoритeтa je нajмaоe три сaтa oд мoмeнтa стaбилизaциje 

снeжних пaдaвинa. Кaдa су свe улицe I приoритeтa oшищћeнe и пoсутe прeлaзи сe нa шищћeоe улицa II 

приoритeтa. 

Улицe II приoритeтa кoje сe шистe и пoсипajу мeщaвинoм сoли и ризлe су: 

Рeд.бр Улицa Врстa услугe Meхaнизaциja 

1. Нущићeвa-цeлoм дужинoм Чищћeоe кoлoвoзa  Кoмбинoвaнa мaщинa 

2. 28.мaртa-цeлoм дужинoм Чищћeоe кoлoвoзa  Рoбoт 

3. 6.aвгустa-цeлoм дужинoм Чищћeоe кoлoвoзa  Кoмбинoвaнa мaщинa 

4. 7.jулa-цeлoм дужинoм Чищћeоe кoлoвoзa  Рoбoт 

5. Maли сoкaк-цeлoм 

дужинoм 

Чищћeоe кoлoвoзa  Рoбoт 

6. Рудaрскa-цeлoм дужинoм Чищћeоe кoлoвoзa  Кaмиoн сa хидрaулишним 

рaoникoм 

7. Пeмскa-цeлoм дужинoм Чищћeоe кoлoвoзa  Рoбoт 

8. Пиoнирскa-цeлoм 

дужинoм 

Чищћeоe кoлoвoзa  Кoмбинoвaнa мaщинa 

9. Вукa Кaрaчићa-цeлoм 

дужинoм 

Чищћeоe кoлoвoзa  Кaмиoн сa хидрaулишним 

рaoникoм 

10. Вeликe ливaдe-цeлoм 

дужинoм 

Чищћeоe кoлoвoзa  Кoмбинoвaнa мaщинa 

    

  Врeмe шищћeоa улицa II приoритeтa je 8 сaти oд мoмeнтa стaбилизaциje снeжних пaдaвинa. 

        Чищћeоe снeгa сa кoлoвoзa врщи сe кaдa су кoлoвoзи пoд снeгoм, a пoсипaоe мeщaвинoм сoли и 

aгрeгaтa врщи сe кaдa су кoлoвoзи пoд снeгoм a тeмпeрaтурa дo -7Ц. Кaдa je тeмпeрaтурa испoд -7Ц 

пoсипaоe кoлoвoзa врщи сe кaмeним aгрeгaтoм и тo пoсeбнo нa кaрaктeристишним мeстимa ( успoни, 

рaскрсницe, oщтриje кривинe, aутoбускe oкрeтницe ). Рeaлизaциja плaнирaних интeрвeнциja мoжe бити 

мeоaнa у зaвиснoсти oд ситуaциje нa тeрeну у дaтoм трeнутку.  

Чищћeоe пaркингa у грaду 

                   Првa групa приoритeтa: 

1) пaркинг прoстoр испрeд згрaдe СO Majдaнпeк 
2) пaркинг прoстoр у улици С.Сaвe 
3) пaркинг прoстoр кoд Дoмa здрaвљa 
4) пaркинг прoстoр кoд Цeнтрoпрoмa  

     Другa групa приoритeтa: 

1) пaркинг прoстoр кoд сoлитeрa Звeздa 
2) пaркинг прoстoр у улици Н.Teслe бр.18,20,56,58,60 
3) пaркинг прoстoр кoд стaдиoнa 
4) пaркинг прoстoр кoд нaсeљa Видикoвaц Р,Л,Б1,Б2 и Б3 
5) пaркинг прoстoр у улици Х.Вeљкa и 6.aвгуст 

                   6) пaркинг прoстoр нa углу улицe 6.aвгуст и Пиoнирскe 

            Чищћeоe пaркингa рeaлизуje сe укoликo пoстoje oбjeктивнo испуоeни услoви ( збoг пaркирaних 

вoзилa ).  

 

 

 



- 13 - 
 

Чищћeоe трoтoaрa у грaду 

              Првa групa приoритeтa: 

Рeд.бр Улицa Врстa услугe Meхaнизaциja 

1. Кaпeтaнскa-цeлoм 

дужинoм 

Чищћeоe 

трoтoaрa  

Рoбoт 

2. Свeтoг Сaвe-цeлoм 

дужинoм 

Чищћeоe 

трoтoaрa 

Рoбoт 

3. Рудaрскa-цeлoм дужинoм Чищћeоe 

трoтoaрa 

Рoбoт 

4. Никoлe тeслe-цeлoм 

дужинoм 

Чищћeоe 

трoтoaрa  

Рoбoт 

5. 28.мaртa-цeлoм дужинoм Чищћeоe 

трoтoaрa  

Рушнo 

6. Прoлeтeрскa-цeлoм 

дужинoм 

Чищћeоe 

трoтoaрa 

Кoмбинoвaнa мaщинa 

7. Кaрaђoрђeвa-цeлoм 

дужинoм 

Чищћeоe 

трoтoaрa  

Кoмбинoвaнa мaщинa 

8. Tрoтoaри кojи сe 

прикљушуjу нa улицу 

Кaпeтaнску 

Чищћeоe 

трoтoaрa  

Рoбoт 

 

Чищћeоe стeпeнищтa у грaду 

        Чищћeоe стeпeнищтa у грaду врщи JП Зa путeвe и тo у рoку oд 6 сaти oд мoмeнтa зaврщeткa шищћeоa 

улицa I и II приoритeтa, a пoсeбнo oних кoja су у оeгoвoj нaдлeжнoсти. У нaдлeжнoсти JП зa путeвe нису 

стeпeнищтa кoja вoдe дo улaзa у стaмбeнe oбjeктe, кaкo друщтвeнoг тaкo и привaтнoг кaрaктeрa.  

Чищћeоe снeгa испрeд стaмбeних, пoслoвних и других oбjeкaтa 

         Пo Oдлуци СO Majдaнпeк, прeдузeћa, устaнoвe и другa прaвнa лицa, прeдузeтници, влaсници oбjeкaтa 

мaлe приврeдe, стaнaри стaмбeних згрaдa и влaсници кућa дужни су дa сe стaрajу o уклaоaоу снeгa и лeдa 

сa пoврщинa кoje кoристe, сa крoвa згрaдe aкo прeдстaвљajу oпaснoст зa прoлaзникe или сaму згрaду, кao и 

сa jaвних пoврщинa кoje су у нeпoсрeднoj функциoнaлнoj вeзи сa пoврщинoм кojу кoристe ( трoтoaри, 

пaркинг прoстoри, стaзe и стeпeнищтa зa прилaз oбjeкту и др. ) 
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II 

ПOСЛOВИ OДРЖAВAЊA ЛOКAЛНИХ И НEКATEГOРИСAНИХ ПУTEВA У ЗИMСКOM ПEРИOДУ 

 

       У oквиру свojих плaнских aктивнoсти JП зa путeвe Majдaнпeк имa и зaкoнску oбaвeзу дa врщи oдржaвaоe 

лoкaлних путeвa у зимскoм пeриoду. Плaнoм oдржaвaоa прeдвиђeнo je шищћeоe снeгa сa кoлoвoзa гурaоeм 

снeжнe мaсe пoрeд ивицe кoлoвoзa, кao и пoсипaоe критишних кoлoвoзних пoврщинa мeщaвинoм сoли и 

aгрeгaтa.  

   Путeви првoг приoритeтa oдржaвaоa: 

1) Руднa Глaвa – Крщ 
2) Majдaнпeк – Рajкoвa пeћинa 
3) Жeлeзнишкa стaницa – Дeбeли Луг 

 

     Путeви другoг приoритeтa oдржaвaоa: 

1) Влaoлe – Жeлeзнишкa стaницa 
2) Сви oстaли лoкaлни и некатегприсани кап и атарски путеви 

 

     Нaдзoр нaд рeaлизaциjoм Плaнa зимскe службe врщe имeнoвaнa лицa oд стрaнe JП зa путeвe Majдaнпeк. 

III 

OДРЖAВAЊE УЛИЦA У СEOСКИM MEСНИM ЗAJEДНИЦAMA 

     У oквиру свojих плaнских aктивнoсти JП зa путeвe Majдaнпeк имa и зaкoнску oбaвeзу дa врщи oдржaвaоe 

улицa у сeoским мeсним зajeдницaмa.  

     Oдржaвaоe сe oднoси нa шищћeоe кoje oбухвaтa уклaоaоe снeгa и лeдa у зимскoм пeриoду сa свих улицa 

у сeoским срeдинaмa рaди прoхoднoсти улицa и бeзбeднoг oдвиjaоa сaoбрaћaja ( шищћeоe снeгa, пoсипaоe 

кoлoвoзa мeщaвинoм сoли и ризлe, oдбaцивaоe и oдвoжeоe снeгa и лeдa, и oстaли пoслoви кojи oбeзбeђуjу 

oдвиjaоe сaoбрaћaja у зимскoм пeриoду ). 

Реализација ппслпва везаних за напред наведенп зависиће пд временских прилика и степена ангажпваоа 

механизације према динамици радпва. 
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13. Одржаваое и ппправка кпмуналне и урбане ппреме 
 

За пдржаваое кпмуналне и урбане ппреме планира се: 
- Фарбаое клупа 
- Ппправка металних делпва клупа 
- Замена  дрвених делпва клупа 
- Фарбаое кпрпи за птпадке 
- Замена кпрпи за птпадке 
- Ппправка металних пграда 
- Фарбаое металних пграда 

 
 

7.2      Кључне активност за достизање циљева за 2023.годину 

 
ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек има за циљ да постигне потпуно задовољство и лојалност 
корисника,дефинисањем и реализацијом следећих циљева квалитета: 

 
• Реализација 100% плана сакупљаоа ,трансппрта и деппнпваоа некпмуналнпг птпада и пдржаваоа 
зеленила 

 Пствареое квалитета пружаоа услуга у свакпм сегменту делпваоа, 
• Увпђеое савремених технишкп- технплпщких рещеоа 
• Пствариваое савремене кпмуникације са свим кприсницима нащих услуга 
• Сталнп унапређеое квалитета кпмуналних делатнпсти 
• Развпј прпцеса примарнпг раздвајаоа птпада на месту настајаоа и даља технплпщка ппбпљщаоа какп 
би шистпћу града ппдигли на вищи нивп 
• Сталнп пдржаваое и набавка нпве, савременије ппреме 
• Едукација станпвнищтва, ппсебнп најмлађих биће нащ дппринпс шистпј будућнпсти града и оегпвих 
станпвника 
• Сва дугпрпшна ппредељеоа нащег предузећа су усмерена на ствараоу мпдернпг предузећа 

- Пдржаваое шистпће у граду и насељима ппщтине  

- Уређеое и пдржаваое јавних и зелених ппврщина 
 
Уз псавремеоиваое пснпвних средстава, унапређеоем квалификаципне структуре заппслених и 
прганизације предузећа, пмпгућује се изврщеое све брпјнијих и слпженијих ппслпва и ппбпљщаое 
квалитета услуга. 
Прпцена резултата ппслпваоа и других ппказатеља ппслпваоа за 2023. гпдину изврщена је, кап и ранијих 
гпдина,на пснпву стварних ппслпвних дпгађаја дп 31.10.2022. гпдине и на тп је дпдата прпцена дп краја 
гпдине,уважавајући сазнаоа рукпвпдства п знашајнијим прихпдима и расхпдима кпје ће се најверпватније 
реализпвати дп краја гпдине. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 16 - 
 

8.1 ПРИХПДИ И РАСХПДИ ЗА 2023.ГПД. 

a. ПЛАН ПРИХПДА 

 
                                                                                                                                               У 000 дин 

Ред.бр. ПРИХОДИ План 2022 План 2023 

1 2 3 4 

1 Прихпд пд капиталних субвенција за набавку 

ппреме 

5.500  

2 Прихпд пд услпвљених дпнација-јавни рад 3.500 3.000 

3 Прихпд пд дпнација 10.355  

3 Прихпд пд услуга на дпмаћем тржищту  6.572 7.500 

4 Други прихпди 450 450 

5 Прихпд пд услуга за ппверене ппслпве 83.460 104.300 

6 Остали прихпди 200 200 

 УКУПНИ ПРИХОДИ   (1-6) 110.037 115.450 

7 Остали непланирани приливи   

 УКУПНИ ПРИЛИВИ (1-7) 110.037 115.450 
 

 

 

 

b. ПЛАН РАСХПДА 
 

Ред.бр. Кпнтп РАСХОДИ План 2022 План 2023 

1 2 3 4 5 

1 511-515 Трпщкпви материјала 14.851 16.285 

2 513 Трпщкпви  гприва и енергије 8.540 6.000 

3 520-521 Трпщкпви зарада 43.876 57.091 

4 522 Трпщкпви угпвпра п делу  500 

5 524 
Трпщкпви накнада пп угпвприма-        

јавни рад-бучет ппщтине 

3.500 3.000 

6 526-529 Трпщкпви НО и пстали лишни расхпди 2.980 4.070 

6 530-539 Трпщкпви услуга  11.920 16.150 

7 540 Трпщкпви ампртизације 6.000 6.000 

8 550-559 Нематеријални трпщкпви 4.500 5.700 

9 56 Финансијски расхпди 2  

10 57 Остали  расхпди 50 100 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1-9) 96.219 114.896 

10 
0231 

Набавка ппреме –бучетских средстава 

Набавка ппреме из сппствених средстава 

17.847 

5.500 

 

2.500 

11  Пдливи пп пснпву ппреза   

  УКУПНИ ОДЛИВ   (1-11) 119.566 117.396 



- 17 - 
 

 

 

8.2 Планирани тпкпви гптпвине за 2023.гпдину 

Предузеће се финансира из сппствених средстава пбављаоем ппверених делатнпсти пд ппщтег интереса. 

Планирани прихпди за 2023.гпдину изнпсе 115.450.000,пп,и већи су пд прпцеоених прихпда за 2022.гпдину 

за 4,4%.Разлпг ппвећаоа прихпда је планиран раст физишкпг пбима услуга. 

Планирани расхпди за 2023.гпдину изнпсе 114.896.000,пп и бележе раст пд  16,8 % у пднпсу на прпцеоене 

расхпде за 2022.гпдину. 

Увећаое расхпда услпвљенп је растпм цена на тржищту материјала кпји је неппхпдан за рад сампг 

предузеће а трпщкпви заппслених су увећани збпг увећаоа минималне цене рада пп Пдлуци Владе РС кап и 

збпг пптребе за ангажпваоем јпщ шетири радника збпг увећанпг пбима ппсла. 

 

ПРЕГЛЕД ПРПГРАМА НА ПСНПВУ УГПВПРЕНИХ –ППВЕРЕНИХ ППСЛПВА ПД ППШТЕГ ИНТЕРЕСА 

 

 

Ред.  
брпј 

ППИС 
План         

2021.гпд 
План       

2022.гпд 
План       

2023.гпд 
Инд.                  
5:4 

1 2 3 4 5 6 

1 Пдржаваое улица и путева 6.700.000,00 17.340.000,00 23.000.000,00 132 

2 Пдржаваое шистпће 41.720.000,00 46.800.000,00 55.500.000,00 118 

3 Уређеое јавних зелених 
ппврщина 

3.500.000,00 13.020.000,00 17.800.000,00 143 

4 Зимскп пдржаваое 5.000.000,00 6.300.000,00 8.000.000,00 126 

 УКУПНП: 56.920.000,00 83.460.000,00 104.300.000,00 125 

  

 

За 2023.гпдину планиране су услпвљене субвенције из бучета ппщтине пд 3.000.000,00 динара за 

ангажпваое заинтереспваних на јавним радпвима. 

 

 

9. ППЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАППШЉАВАОА 

Систематизацијпм ЈП за грађевинскп земљищте и путеве Мајданпек, планирана су  укупнп 32 

систематизпвана радна места.Услед увећанпг пбима ппсла ствприла се пптреба за ангажпваоем јпщ 

шетири радника па је такп и маса средстава планирана за 36 радника плус увећаое за већу цену 

зараде пп шасу. 

Такп је и  на пснпву Анекса II ПКУ за јавна предузећа у кпмуналнпј делатнпсти РС кпји је 

18.12.2017.гпдине закљушила Влада РС,планирана  и исплата сплидарну ппмпћи,ради ублажаваоа 

неппвпљнпг материјалнпг пплпжаја,ппд услпвпм да за тп има пбезбеђена финансијска средства. 

 

10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 

У 2023.гпдини планирана је и набавка ппреме за јавну безбеднпст тј.набавка видеп надзпра за нпва дешија 

игралищта. 


