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1. П Р О Ф И Л
•

Историјат

Скупштина општине Прибој основала је ЈП Дирекцију за изградњу Прибоја
30. децембра 1996. године („Сл. лист Oпштине Прибој“ бр. 7/96), у циљу обезбеђења
техничко технолошког и економског јединства за стварање услова за планирање и
уређење простора, уређење коришћења и унапређење грађевинског земљишта и добара од
општег интереса.
ЈП ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И РАЗВОЈ ПРИБОЈА у
оквиру своје делатности обавља послове око планирања и уређења простора, уређење
грађевинског земљишта, уређења и одржавања улица и саобраћајница, надзор над
уређењем
паркова, зелених и рекреативних површина, врши надзор изградње
инвестиционих објеката комуналне инфраструктуре, а све у складу са годишњим
програмом Дирекције за изградњу Прибоја и Одлуком о комуналним делатностима.
Обављајући своју делатност ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА И РАЗВОЈ ПРИБОЈА (у даљем тексту Предузеће) обавља послове поверене од
стране СО Прибој везане за опремање парцела потребном инфраструктуром (мелиорација,
изградња путева, водовода, канализације, јавне расвете и друго); изградња осталих
непоменутих грађевина; вршење послова организације, координације, грађења и стручног
надзора над изградњом објеката који се финансирају средствима Општине; чишћење и
одржавање корита река и потока; архитектонске и инжењерске услуге, пројектовање, израда
планова и надзор изградње и других послова за које је одобрење за цене дала СО – рад
булдожера, чишћење канала, чишћење пропуста, кошење и сеча у путном појасу, израда
пројеката, вршење предмера и припрема документације за расписивање тендера, надзор над
извођењем свих радова финансираних од стране СО и друго.

Предузеће је уписано у регистар Привредног суда у Ужицу број 1-8451-00
18.03.1997. године, а Решењем Агенције за привредне регистре БД 42842/2005 од 01. јула
2005. године регистровано је превођење ЈП Дирекције за изградњу града Прибоја у Регистар
привредних субјеката. Скупштина општине Прибој на својој седници одржаној дана
19.04.2013. године донела је Одлуку о усклађивању пословања Дирекције за изградњу
Прибоја са Законом о јавним предузећима („Сл. лист општине Прибој“ бр. 2/2013). Решењем
Агенције за привредне регистре БД 112471/2013 од 22.10.2013. године регистрована је
промена пословног имена Дирекције за изградњу града Прибоја у Дирекцију за изградњу
Прибоја. Регистрована претежна делатност код Агенције за привредне регистре је
архитектонска делатност шифра 71.11.
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•

Законски оквир који уређује пословање предузећа

1. Закон о јавним предузећима (“Сл.гласник РС”, бр. 15/2016.)
2. Закон о планирању и изградњи
(“Сл.гласник РС”, бр. 72/2009 ; 81/2009;
64/2010; 24/2011;121/2012;42/2013;50/2013;54/2013 ,98/2013 и 132/14 и 145/2014)
3. Закон о јавним путевима
(“Сл.гласник РС”, бр. 101/05 ;123/07; 101/2011;93/2012 и 104/2013)
4. Закон о водама
(“Сл.гласник РС”, бр. 30/2010 и 93/2012),
5. Закон о комуналним делатностима
(“Сл.гласник РС”, бр. 88/2011.),
6. Закон о јавним набавкама
(“Сл.гласник РС”, бр. 124/2012; 14/2015 и 68/2015)
7. Закон о привредним друштвима
(“Сл.гласник РС” бр. 36/2011 , 99/2011 и 83/2014 и 5/2015)
8. Закон о облигационим односима (“Сл. Лист СФРЈ бр. 29/78,39/85, 57/89, “Сл. лист
СРЈ” бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99,44/99, Сл.лист СЦГ 1/2003)
9. Закон о општем управном поступку
(“Сл.лист СРЈ”бр.33/97, 31/2001.”Сл.гласник РС“ бр.30/10; 8/2016)
10. Закон о раду
(“Сл.гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014.),
11. Закон о пензијском и инвалидском осигурању
(“Сл.гласник РС”, бр.
34/03, 64/04,84/04,85/05,101/05,63/06,5/09,107/09,101/10,93/12,62/13 108/13; 75/2014 и
142/2014)
12. Закон о безбедности и здрављу на раду
(“Сл.гласник РС” бр. 101/05 и 91/2015)
13. Закон о локалној самоуправи
(“Сл.гласник РС”, бр. 129/07 и 83/2014),
14. Уредба о утврђивању општег речника јав не набавке (“Сл. гласник РС”, бр. 56/2014).
15. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказаивања испуњености услова (“Сл.гласник РС”, бр. 86/2015)
104/13.),
16. Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о
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јавним набавкама (“Сл. Гласник РС”, бр. 29/13),
17. Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности ипримене
преговарачког поступка (“Сл. Гласник РС”, бр. 29/13 и 83/2015)
18. Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег
порекла (“Сл.гласник РС”, бр. 33/2013),
19. Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за уређење грађевинског
земљишта и развој Прибоја са Законом о јавним предузећима, Службени лист Општине
Прибој бр. 11/2016.
20. Одлука о комуналним делатностима (Службени лист Општине Прибој бр. 3/09 и 6/14)
21.Статут ЈП “Дирекције за изградњу Прибоја”, бр. 720-1/2013 од 28.05.2013. године.
22. Правилник о раду ЈП “Дирекције за изградњу Прибоја број 1155-1/2016 0д 24. 11. 2016.)
23.Правилник о безбедности и здрављу на раду ЈП “Дирекције за изградњу града
Прибоја” бр.612/01 од 31.августа 2007. године.
24. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Дирекције за
изградњу Прибоја бр. 1159/2015 од 12. 10 2015. године.

Организациона структура
Органи управљања у предузећу су: Надзорни
представља и заступа директор.

одбор и директор. Предузеће

Успостављање унутрашње организације Дирекције заснива се на начелима
ефикасности, рационалности и успешности обављања послова.
Послови и задаци Дирекције врше се у оквиру организационих јединица и то:
•

Служба за правне, економске и опште послове,
Служба за техничке послове.

Начин финансирања предузећа
Предузеће се финансира приходом од услуга.
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2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2019. ГОДИНЕ
Програм предузећа за 2019. годину, урађен је у складу са Статутом Предузећа и на
основу анализе остварења послова и задатака у протеклом периоду.
Циљеви који се Програмом желе остварити су:

-

-

израда нових урбанистичких планова и ревизија постојећих;
јачање техничке опремљености;
јачање кадровске оспособљености;
учешће на тендерима које расписује СО Прибој и осталим тендерима за које смо
кадровски и технички оспособљени;
квалитетно и у року обављање послова поверених од стране СО Прибој.
3. К А Д Р О В И
Табела кадрова по квалификационој структури

Ред. Квалификациона
бр.
структура
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

НК
ПК
КВ
ССС
ВКВ
ВС
ВСС

План
2017.

Процена
2018.

План
2019.

4/3

4
1
3
2
6

4
1
3
2
5

4
3
2
5

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
83,00%

3

4

5

ИНДЕX

6

5/4
7

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Пројекција структуре кадрова за 2019 . годину

Ред. Класификациона Основна Админиброј
структура
делатност страција
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

НК
ПК
КВ
ССС
ВКВ
ВС
ВСС
УКУПНО:

3

4

4

Менаџмент
5

4

1
5
14

1
1

1
1

Просечне
год.стажа

Просечне
год.живота

26

54

20

50

11
28
21,2

42
53
49,7

6

7
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ПРИХОДИ ЈП ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И РАЗВОЈ
ПРИБОЈ У 2019. ГОДИНИ
Планирани
приходи од
услуга ЈП „За
уређење
грађевинског
земљишта и
развој Прибоја“

ОПИС

1

2

Функ.кл 620
451
451
451
451
451

3

Развој заједнице
Јавна хигијена и
Управљ.и одрж.зеленила
Улична расвета
Одржавање инфраструктуре
Техничка документација
Остали приходи
УКУПНО

УКУПНО

4

5

10.147.978,00
12.086.000,00
28.080.000,00
9.960.000,00
2.200.000,00
62.473.978,00

10.147.978,00
12.086.000,00
28.080.000,00
9.960.000,00
2.200.000,00
62.473.978,00

451
451

Ек. класиф.

1
Функ.кл
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451

Aпропријација

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И
РАЗВОЈ ПРИБОЈА
ЗА 2019. ГОДИНУ

2

3

254
255
256
257
258
259
260
261
262
266
267

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426

269

465

270
274

482
512

ОПИС

4
620

5
Развој заједнице
Плате и додаци запослених
Соц.допр.на терет послодав.
Соц.давања запосленим
Накнада за превоз радника
Нагр.бонус и ост.пос.расх.
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће попр.и одржавање
Материјал
Текуће остале дотације по
закону
Порези,обав. таксе и казне
Машине и опреме
УКУПНО:

Планирани
трошкови
ЈП

6

УКУПНО

7

8

11.764.650,00
2.029.415,00
413.384,00
210.790,00
342.400,00
1.473.390,00
451.647,00
3.638.000,00
3.210.000,00
1.605.000,00
3.745.000,00
1.389.502,00

11.764.650,00
2.029.415,00
413.384,00
210.790,00
342.400,00
1.473.390,00
451.647,00
3.638.000,00
3.210.000,00
1.605.000,00
3.745.000,00
1.389.502,00

9.630.000,00
6.420.000,00

9.630.000,00
6.420.000,00

46.323.178,00

46.323.178,00
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I ПЛАН радова на одржавању зеленила и јавних површина у граду за
2019.год
1. Одржавање жардињера
Прање 2(два ) пута годишње

Замена и набавка оштећених лимених трака
Фарбање четвртастих бетонских зардињера
УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА

460.553.00

2. Одржавање парковских клупа
(калемегданке -70 ком, обичне- 83ком , без наслона -25ком)
Фарбање замена дотрајалих и поломљених даски два пута годишње
УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКИХ КЛУПА

573.000,00

3. Одржавање дечијих игралишта у старом и новом делу града
фарбање , варење и поправка дечиких справа и спортских реквизита
варење и поправка плетене ограде ,замена даске на трибинама и др
УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА

648.000,00

4. Одржавање осталих елемената
Панои за оглашавање , заштитна ограда , паркиралишта за бицикле
печурке за седење , стајалишта за аутобусе,ограда на мостовима ,
даске на мостовима , боксeви за контејнере , канте за отпатке и друго
УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ЕЛЕМЕНАТА

3.209.354,00

5. Набавка садног материјала за пролећну и јесењу садњу
набавка садница дендрофлоре и сезонског цвећа,
хумуса, ђубрива и средстава за заштиту и прихрану биљака.
УКУПНО ЗА НАБАВКУ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА

1.835.802,00

6. Набавка парковског мобилијара
набавка клупа, паноа, канти за смеће...
УКУПНО НАБАВКА ПАРКОВСКОГ МОБИЛИЈАРА

2.000.000,00

__________________________________________________________________________________

УКУПНО

8.726.709,00
7

Трошкови припреме документације и надзора над пословима одржавања чистоће
јавних површина у Прибоју и одржавања парковских и зелених површина по
Програму ЈКП „Услуга“
( 2 % за припрему техничке документације за тендер и 4 % за вршење надзора над јавном
хигијеном и уређењем јавних површина)
УКУПНО

1.421.269,00

_______________________________________________________________________________

СВЕ УКУПНО

10.147.978,00
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ЈАВНА РАСВЕТА
ЗА 2019 ГОДИНУ
Послови одржавања јавне расвете
На територији општине Прибој, одржавање јавне расвете се врши се на
објектима јавне расвете са ваздушном мрежом, на канделаберској расвети – подземној
мрежи и на декоративној расвети која служи за декоративно новогодишње и божићно
осветљење улица .
Послови на јавној расвети подразумевају снимање терена, локализацију,
проналажење и отклањање прекида услед насталог квара, изградњу, реконструкцију и
санацију објеката јавне расвете и утврђивање потребног материјала за рад, припреме
потребне документације за набавку материјала, радова и услуга, замена струјомера са
монофазног на трофазно бројило ради растерећења напона, измештање мерних ормара
из трафо станица, ојачавање и варење корозиралих стубова и фарбање истих, замена
дотрајалих и поломљених светиљки, пригушница, упаљача, заштитног стакла, фото
ћелија, уклопних сатова, монтажа и демонтажа декоративне новогодишње и божићне
расвете и сл.
Послови на изградњи, реконструкцији и санацији јавне расвете
Изградња, реконструкција и санација јавне расвете подразумева обављање
послова припреме услова за изградњу, реконструкцију и санацију, прибављање
потребних сагласности, података, мерење терена – снимање локације, организовање,
праћење реализације и стручни надзор на изградњи, реконструкцији и санацији
објеката јавне расвете.
Након обиласка терена а по захтеву грађана, имајући у виду густину
насељености, фреквенцију пешака као и могућност прикључка на постојећу расвету,
потребно је извршити поширење јавне расвете постављањем нових бетонских стубова
или повезивањем постојећих стубова на са свим потребним материјалом ( кабло,
појасеви , спојнице, светиљке, сијалице...), на следећим локацијама:
Ул. Драгољуба Савића-Водовод, део саобраћајнице у близини раскрснице са ул
Лимском, поставити 3 бетонска стуба повезати са СКС каблом 2 * 16мм у дужини од
120 м и поставити 3 стубне светиљке
Насеље Бањски чамац, изнад Рековића, повезати постојећих 4 бетонска стуба
СКС каблом 140м и поставити 2 стубне светиљке, 3 стубна појаса а у продужетку
саобраћајнице са другог напајања повезати 9 поља на постојећим стубовима са 500м
кабла и поставити 5 стубних светиљки , 10 ст појасева
Насеље Потпећ, да би се осветлио део саобраћајнице пут Прибој – Бистрица,
потребно је повезати постојећих 6 бетонских стубова на постојећу расвету и поставити
5 стубних светиљки
Кутловац, да би се осветлила саобраћајница према Костићима, потребно је
поставити 4 нова бетонска стуба и повезати их са 170м СКС кабла 2 * 16мм и повезати
5 постојећих бет. стубова са 180м СКС кабла и укупно 9 стубних светиљки
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Пања Глава,Ул. Партизански Пут, постојећа 3 бет. стуба повезати са 130м
СКС кабла ( 3 поља) и поставити 3 стубне светиљке.
Пања Глава, Ул 8 Март, поставити 3 бет стуба , 3 светиљке и повезати на
постојећу расвету
Сјеверин, са постојећег стуба јавне расвете повезати једно поље, 40м СКС кабла
и поставити 1 стубну светиљку
Ул. Данила Јауковића, потребно је поставити 1 бетонски стуб, 40м СКС кабла
и 1 стубна светиљка.
Ул Хамдије Курталића, потребно је поставити 2 бетонска стуба, 80м СКС
кабла, 2 светиљке стубне
Потпећ, прилазна саобраћајница са пута Прибој-Бистрица, потребно је
поставити 2 бетонска стуба, 60м СКС кабла( 2 поља да би се повезали на постојећу
расвету) и 2 стубне светиљке
Ул. Саве Ковачевића, повезати постојећи бетонски стуб на расвету са 35м СКС
кабла и поставити 1 светиљку
Ул. Рефика Кочевића, поставити 1 бетонски стуб, једно поље 30м СКС кабла, 1
стубна светиљка
Ул. Десетачки пут, потребно је поставити 2 бетонска стуба, 100м СКС кабла, 2
светиљке стубне и повезати 2 постојећа стуба са 80м кабла и поставити 2 ст светиљке
Кутловац, део саобраћајнице према Голу, поставити 13 бетонских стубова,
повезати их са постојећа 4 и поставити 17 стубних светиљки
Ул. 3 Санџачка, након асфалтирања улице поставити 8 металних стубова са лед
расветом, положити бужир кабло и подземно кабло 250м
Бања, на Бањском путу са леве стране, пре скретања са леве кривине, поставити
1 бет стуб 35м кабла и 1 стубна светиљка
Саставци, од моста лево, поставити 3 нова бетонска стуба и 3 ЕД стуба повезати
са 212м кабла и поставити 6 ст светиљки, затим од моста до постојеће расвете
поставити 9 нових бет. стубова и 5 ЕД постојећих повезати са 615 м кабла и монтирати
13 светиљки
Од краја постојеће расвете до раскрснице -табла за Крајчиновиће поставити 3 нова бет
стуба и повезати са 7 ЕД постојећих , 10 ст светиљки и 391м кабла
Од специјалке до постојеће расвете поставити 7 нових бет стубова и повезати 2 ЕД
стуба са Мировим, 376м, инсталирати 7 ст светиљки, укупно поставити 22 стуба
Кратово, на путу од ОШ „ Благоје Полић ОШ „Благоје Полић“ у Кратову, до
локалне Цркве повезати постојеће Ед стубове и поставити ст светиљке , поставити 2 бет
стуба код чесме и код Дома, 10 нових бет стубова у линији- у продужетку, 1 код
аутобуског стајалишта и 1 наспрам прилаза Цркви и 1 у продужетку постојећи повезати
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, 1500м снопа,2 * 16мм, 18постојећих ЕД стубова, 33 ст светиљке, укупно 14 нових бет
стубова
Лунићи, поставити 12 нових бетонских стубова, повезати их са постојећих 10
стубова СКС каблом 2 * 16мм око 800м и поставити 22 стубне светиљке, 22 стубна
појаса, мерно место регистровати на основу постојећег бројила у објекту Дом .
Бањски чамац, поставити 7 бет стубова, од раскрснице у два правца 350м кабла
и 8 светиљки и на трећој саобраћајници поставити 2 бет стуба и 3 светиљке
Пања Глава, Ул. Партузански пут, поставити 2 бет стуба, две светиљке70м
СКС кабла
Кутловац, на делу од ТС до првог стуба ЕД поставити 3 бет стуб и 1 постојећи
повезати, 180м кабла, 4 светиљке
Ул. Првомајска, на железничкој станици поставити 1 канделаберски стуб и
подземно повезати на постојећа два и поставити 1 бет стуб и једну светиљку
Ул. Велимира Бандовића, поставити 1 нови бетонски стуб и повезати га са
постојећом расветом и 6 постојећих канделаберских стубова на које ставити 6 опал
кугли и сиј 150Њ На, 95м СКС
Ул. Рифата Бурџевића, поставити 2 бетонска стуба и повезати са 70м кабла и
оставити 2 светиљке
Улица Прибојске чете, поставити 1 нови бетонски стуб и повезати 4 постојећа
бетонска стуба и 5 светиљки
Улица Драгољуба Савића, иза стамбеног објекта „Солидарка“, поставити 3
метална стуба и 3 лед светиљке
Улица Првомајска, поставити 1 нови бетонски стуб и повезати га на постојећи

-

Улица Драгољуба Савића, од раскрснице код пијаце на прилазној
саобраћајници изнад посл. простора „Шумска“, поставити 5 нових бетонских стубова и
5 стубних светиљки
Потпећ , изнад железничког моста, поставити 3 нова бетонска стуба и повезати
их са постојећим 1 бетонским стубом и поставити 4 светиљке
Потпећ, Савићи, потребно је поставити 4 нова бетонска стуба и повезати их са
3 постојећа Ед стуба, 310м кабла, 7 светиљки и регистровати ново мерно место
-

Калафати, пут ка џамији, потребно је поставити 7 нова бетонска стуба и 9
стубних светиљки
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ЈАВНА РАСВЕТА - ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА 2019 ГОДИНУ
Ред.

ОПИС

Јед.

Планирана

Цена

број

ПЛАНИРАНИХ

мере

количина

по јед.

Укупно

мере

( дин. )

ПОСЛОВА

( дин. )
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Одржавање јавне
расвете,повезивање
стубова на постојећу
расвету, отклањање
кварова и прекида,
монтажа и демонтажа
декоративне
новогодишње и
Божићне расвете

час

2.500

Рад хидрауличне
дизалице – корпе на
стубовима висине
преко 9 м

час

150

км

4.800

Ангажовање возила за
рад на одржавању
јавне расвете и
транспорт потребног
материјала
Набавка потребног
електроматеријала за
одржавање јавне
расвете
Набавка потребног
електроматеријала,
стубова и осталог
материјала за изградњу
реконструкцију и
санацију јавне расвете
Набавка декоративне
расвете

900,00 2.250.000,00

4.000,00

600.000,00

70,00

336.000,00

1.000.00,00

7.500.000,00

400.000,00

УКУПНО : .................................................................12.086.000,00 дин.
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ОДРЖАВАЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Реализацијом Програма стварajу се предуслови за несметано и безбедно одвијање свих саобраћајних токова, као и за унапређење
целокупног саобраћајног система. Овим делом програма нису обухваћени радови на изградњи и реконструкцији примарних
саобраћајница.
Током целе године, одржавање обухвата:
- реконструкција семафора;
- одржавање вертикалне сабраћајне сигнализације (постављање, замена, исправљање, фарбање саобраћајних знакова);
Укупна реконструкција семафора и вертикалне саобраћајне сигнализације

2.500.000,00 дин.

Одржавање општинских категорисаних путних праваца у летњем периоду обухвата:

-

Рад булдозера

Рад булдозера ТГ-140 на планирању и прочишћавању путева на општинским и некатегорисаним путевима
10.100,00 дин./h
Годишње 495 h рада * 10.100,00 дин. ( цена одобрена од Већа за 2016 годину)--------------------------------------------------5.000.000,00 дин.
Укупно рад булдозера

4.999.500,00 дин.
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- Кошење траве, грања и шибља у заштитном појасу пута
Кошење траве, грања и шибља машинским путем у ширини од 3 м * 80.000 м = 240.000 м2
240.000 м2 * 27,60 дин/м2 =
6.624.000,00 дин.
Кошење траве са травнатих делова обале Лима и по парковима – 10.000 м * 3 м = 30.000 м2
108.000,00 дин.
30.000 м2 * 3,60 дин/м2 =
Ови радови се односе на све категорисане и некатегорисане путеве на територији општине Прибој, по ценама Путева Србије
Укупно кошење траве, грања и шибља на територији општине Прибој

-

6.732.000,00 дин.

Одржавање путног правца Саставци - Крајчиновићи – Кукуровићи

Ручно чишћење коловоза, канала од осулина и наноса земље и попуњавање ударних рупа 10 км * 105.883 дин./км = 1.058.830,00 дин.
Ручно чишћење ригола и јаркова од осулина и наноса земље са утоваром и одвозом земље 1.000 м * 950,00 дин./м =
950.000,00 дин.
Ручно чишћење пропуста са одвозом земље на депонију 150 м³ * 1.200,00 дин./м³ =
180.000,00 дин.
Машинско чишћење коловоза, канала и пропуста од осулина и наноса земље 80 h * 6.000,00 дин./h =
480.000,00 дин.
Укупно одржавање пута Саставци – Крајчиновићи – Кукуровићи у летњем периоду
-

2.668.830,00 дин.

Одржавање путног правца Врбова – Прибојска Голеша

Ручно чишћење коловоза, канала од осулина и наноса земље и попуњавање ударних рупа 6 км * 105.883,00 дин./км =

635.298,00 дин.

Ручно чишћење ригола и јаркова од осулина и наноса земље са утоваром и одвозом земље 600 м * 950,00 дин./м =

570.000,00 дин.

Ручно чишћење пропуста са одвозом земље на депонију 50 м³ * 1.200,00 дин./ м³ =
Машинско чишћење коловоза, канала и пропуста од осулина и наноса земље 40 h * 6.000,00 дин./h =
Укупно одржавање пута Врбова – Прибојска Голеша у летњем периоду

60.000,00 дин.
240.000,00 дин.
1.505.298,00 дин.
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- Одржавање путног правца ХЕ Потпећ – Калафати – Мажићи – Дом - Школа
Ручно чишћење коловоза, канала од осулина и наноса земље и попуњавање ударних рупа 7 км * 105.883,00 дин./км= 741.181,00 дин.
Ручно чишћење ригола и јаркова од осулина и наноса земље са утоваром и одвозом земље 700 м * 950,00 дин./ м= 665.000,00 дин.
Ручно чишћење пропуста са одвозом земље на депонију 65 м³ * 1.200,00 дин./м³ =
78.000,00 дин.
Машинско чишћење коловоза, канала и пропуста од осулина и наноса земље 60 h * 6.000,00 дин./h =
360.000,00 дин.
Укупно одржавање пута ХЕ Потпећ – Калафати – Мажићи у летњем периоду

1.844.181,00 дин.

- Одржавање путног правца Увац – Мановића поље – Ћирковића Поље
Ручно чишћење коловоза, канала од осулина и наноса земље и попуњавање ударних рупа 2 км * 105.883,00 дин./км= 211.766,00 дин.
Ручно чишћење ригола и јаркова од осулина и наноса земље са утоваром и одвозом земље 100 м * 950,00 дин./ м=
95.000,00 дин.
Ручно чишћење пропуста са одвозом земље на депонију 20 м³ * 1.200,00 дин./ м³ =
24.000,00 дин.
Машинско чишћење коловоза, канала и пропуста од осулина и наноса земље 20 h * 6.000,00 дин./h =
120.000,00 дин.

Укупно одржавање пута Увац – Мановића поље до Слободне зоне у летњем периоду

450.766,00 дин.

- Одржавање путног правца Сјеверин – Забрђе - Стрмац
Ручно чишћење коловоза, канала од осулина и наноса земље и попуњавање ударних рупа 12 км*105.883,00дин/км=1.270.596,00 дин.
Ручно чишћење ригола и јаркова од осулина и наноса земље са утоваром и одвозом земље 200 м* 950,00 дин./м=
190.000,00 дин.
Ручно чишћење пропуста са одвозом земље на депонију 90 м³ * 1.200,00 дин./ м³ =
108.000,00 дин.
Машинско чишћење коловоза, канала и пропуста од осулина и наноса земље 100 h * 6.000,00 дин./h =
600.000,00 дин.
Укупно одржавање пута Сјеверин – Стрмац у летњем периоду

2.168.596,00 дин.
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Одржавање општинских категорисаних путних праваца у зимском периоду обухвата:
- Одржавање путног правца Саставци - Крајчиновићи – Кукуровићи
Ручно чишћење коловоза са посипањем соли и ризле 270 h * 550,00 дин./h =
Ручно чишћење ригола и јаркова од осулина и наноса земље и снега са утоваром и одвозом 500 м * 950,00 дин./м =
Ручно чишћење пропуста од наноса земље и снега, са одвозом на депонију 150 м³ * 1.200,00 дин./м³ =
Машинско чишћење коловоза од наноса снега, земље и осулина са посипањем соли и ризле 150 h * 6.000,00 дин./h=
Укупно одржавање путног правца Саставци – Крајчиновићи – Кукуровићи у зимском периоду

148.500,00 дин.
475.000,00 дин.
180.000,00 дин.
900.000,00 дин.
1.703.500,00 дин.

- Одржавање путног правца Врбова – Прибојска Голеша
Ручно чишћење коловоза са посипањем соли и ризле 100 h * 550,00 дин./h =
55.000,00 дин.
Ручно чишћење ригола и јаркова од осулина и наноса земље и снега са утоваром и одвозом 200 м * 950,00 дин./м
190.000,00 дин.
Ручно чишћење пропуста од наноса земље и снега, са одвозом на депонију 50 м³ * 1.200,00 дин./м³ =
60.000,00 дин.
Машинско чишћење коловоза од наноса снега, земље и осулина са посипањем соли и ризле 50 h * 6.000,00 дин./h= 300.000,00 дин.
Укупно одржавање путног правца Врбова – Прибојска Голеша у зимском периоду

605.000,00 дин.

- Одржавање путног правца ХЕ Потпећ – Калафати – Мажићи – Дом - Школа
Ручно чишћење коловоза са посипањем соли и ризле 150 h * 550,00 дин./h =
82.500,00 дин.
Ручно чишћење ригола и јаркова од осулина и наноса земље и снега са утоваром и одвозом 250 м * 950,00 дин./м = 237.500,00 дин.
Ручно чишћење пропуста од наноса земље и снега, са одвозом на депонију 65 м³ * 1.200,00 дин./м³ =
78.000,00 дин.
Машинско чишћење коловоза од наноса снега, земље и осулина са посипањем соли и ризле 75 h * 6.500,00 дин./h= 487.500,00 дин.
Укупно одржавање путног правца ХЕ Потпећ – Калафати – Мажићи у зимском периоду

885.500,00 дин.
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- Одржавање путног правца Увац – Мановића Поље – Ћирковића Поље
Ручно чишћење коловоза са посипањем соли и ризле 50 h * 550,00 дин./h =
27.500,00 дин.
Ручно чишћење ригола и јаркова од осулина и наноса земље и снега са утоваром и одвозом 30 м * 950,00 дин./м =
28.500,00 дин.
Ручно чишћење пропуста од наноса земље и снега, са одвозом на депонију 20 м³ * 1.200,00 дин./м³ =
24.000,00 дин.
Машинско чишћење коловоза од наноса снега, земље и осулина са посипањем соли и ризле 35 h * 3.300,00 дин./h = 115.000,00 дин.
Укупно одржавање путног правца Увац – Мановића Поље до слободне зоне у зимском периоду

195.000,00 дин.

- Одржавање путног правца Сјеверин – Забрђе - Стрмац
Ручно чишћење коловоза са посипањем соли и ризле 200 h * 550,00 дин./h =
110.000,00 дин.
Ручно чишћење ригола и јаркова од осулина и наноса земље и снега са утоваром и одвозом 100 м * 950,00 дин./м = 95.000,00 дин.
Ручно чишћење пропуста од наноса земље и снега, са одвозом на депонију 90 м³ * 1.200,00 дин./м³ =
108.000,00 дин.
Машинско чишћење коловоза од наноса снега, земље и осулина са посипањем соли и ризле 120 h * 7.500,00 дин./h = 900.000,00 дин.
Укупно одржавање путног правца Сјеверин – Стрмац у зимском периоду

1.213.000,00 дин.

-

Прочишћавање некатегорисаних путних праваца у зимском периоду
по налогу Штаба за ванредне ситуације у случају здравствене угрожености становника општине Прибој и хитних случајева, са
двадесетчетворочасовним дежурством људства и механизације
208.829,00 дин.

-

Уређивање неизграђеног грађевинског земљишта, катастарске парцеле бр. 950/2 КО Бања ради изградње трафостанице
110 КV
Изградња приступног пута
400.000,00 дин.

УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ............................................................................................. 28.080.000,00 дин.
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ИЗРАДА ГРАЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Техничка документација

Планирана су средства за израду следеће пројектне документације:
• израда пројектне документације моста Мраморје – болница Прибој – 2 %
• израда пројектног задатка за саобраћајне студије 3 % процењене вредности
• израда урбанистичког и главног пројекта трга ФАП-а - 1 % од процењене вредности
• израда пројектне документације за радове на регулацији водотока другог ред а ( Годушки поток, Касидолски, Сућеска, Љутина,
Поблаћница ) – 3 %
• израда главног пројекта реконструкције и извођење радова у ул.Иве Лоле Рибара ( изнад амбуланте ) – 3 % процењене вредности
• израда главног пројекта уређења обале између висећег и новог моста ( урађено идејно решење) – 3 % процењене вредности
• израда главног пројекта потпорних зидова на угроженим општинским путевима – 3 % процењене вредности
• израда главног пројекта реконструкције улице 12. Јануар – 3 % процењене вредности
• израда главног пројекта реконструкције Лимске улице од зграде дистрибуције до новог вртића код водовода – 3 % процењене
вредности
• израда главних пројеката мостова на рекама у сеоским месним заједницама – 5 % процењене вредности
• израда пројектне документације за санацију клизишта на територији општине Прибој – 5 % процењене вредности
• израда пројекта унапређења енергетске ефикасности за зграду општине Прибој – 3 % процењене вредности
• израда програма за воде другог реда – 3 % процењене вредности
• израда пројекта реконструкције градског парка – 3 % процењене вредности
• израда идејног решења наткривене тржнице у новом делу града – 3 % процењене вредности
• израда пројекта реконструкције сале за венчање и архиве у згради општине Прибој – 3 % процењене вредности
• израда техничког описа са пописом и предмером радова за све путне правце чија је реконструкција планирана – 3 %
• припрема документације за тендере за инфраструктурне радове – 2 % процењене вредности
• послови надзора за инфраструктурне радове – 4 % процењене вредности
• израда пројектне документације за реконструкцију висећих мостова у старом и новом делу града – 3%
• израда пројектне документације примарног вододводног вода од фабрике воде до Раче – 2 %
• израда пројектне документације главног пречишћивача отпадних вода у старом и новом делу града – 2 %
Проценти који су примењени на изради пројектне документације зависе од процењене вредности пројекта и комплексности
израде самог пројекта.
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П Р О Г Р АМ
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Позиција
1.
2.
3.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

План за 2019. годину

УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

62.473.978,00

УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

46.323.178,00

ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА

16.150.800,00

ЈП ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И РАЗВОЈ ПРИБОЈА стараће се о реализацији овог Програма, а Надзорни
одбор Предузећа ће пратити реализацију и о томе по потреби подносити извештај Скупштини општине Прибој.

Д И Р Е К Т О Р,
Здравко Пешут, дипл. ецц
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