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1.  УВОД 
 

1.  Скупштина града Пирота, сходно Уговору о организовању ЈКП „Регионална 

депонија Пирот“ Пирот (у даљем тексту: ЈКП РДП) ОВ I бр. 1640/2014 од 07.05.2014. год. 
својим Решењем је изабрала вршиоца дужности директора Небојшу Иванова због истека 
мандата директора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Зорана Станковића. 
 
2.   ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот у наведеном Извештајном периоду 
пословала је супротно Закону о јавним предузећима без усвојеног Програма пословања за 
2016. годину и без усвојеног и одобреног Плана јавних набавки за 2016. годину. 
ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот током 2015. године пословала је без усвојеног 
Програма пословања за 2015. годину и без усвојеног и одобреног Плана јавних набавки за 
2015. годину. Сходно Закону о јавним предузећима и Уговору о организовању ЈКП 
„Регионална депонија Пирот“ Пирот није усвојен ни Извештај о раду са финансијским 
извештајем за 2015. годину. Наведене чињенице показују да је током 2015. и 2016. године 
ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот пословала супротно позитивним законским 
прописима, а пре свега Закону о јавним предузећима и Закону о јавним набавкама, и 
супротно Уговору о организовању ЈКП „Регионална депонија Пирот“. 
 
Образложење 
 
У дужем временском периоду постоје проблеми у функционисању и раду ЈКП „Регионална 
депонија Пирот“ који су започели подношењем предлога Програма пословања за 2015. 
годину, од стране тадашњег директора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Надзорном 
одбору ЈКП „Регионална депонија Пирот“, на усвајање. На седници Надзорног одбора ЈКП 
„Регионална депонија Пирот“ одржаној 16.12.2014. године, Надзорни одбор је донео 
Закључак којим се тадашњем директору налаже да достави образложење због чега је 
дошло до знатног одступања у погледу одређених учињених трошкова током 2014. године 
у односу на планиране трошкове из Програма пословања за 2014. годину, као и да 
достави образложење увећања планираних трошкова по појединим позицијама за 2015. 
годину. Како тадашњи директор није поступио по налогу Надзорног одбора, Надзорни 
одбор ЈКП „Регионална депонија Пирот“ на седници одржаној 10.02.2015. године донео је 
Одлуку којом се оснивачима предлаже разрешење директора. На истој седници донет је 
Програм пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ за 2015. годину уз одређене 
напомене које је требало интегрисати у текст предлога Програма пословања за 2015. 
годину који је доставио тадашњи директор. Програм пословања за 2015. годину који је 
донео Надзорни одбор, тадашњи директор није доставио на сагласност Скупштини 
општине Пирот. Скупштинама општина осталих оснивача Програм пословања је 
достављен, али на исти није дата сагласност из разлога што није усклађен са одлуком 
Надзорног одбора. Из разлога што није дата сагласност од стране Скупштина оснивача на 
Програм пословања за 2015. годину, Надзорни одбор је на седници одржаној 07.12.2015. 
године утврдио да не постоје услови за разматрање и доношење Програма пословања за 
2016. годину. 
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У хронологији догађаја, који су уследили после предлога Надзорног одбора ЈКП „Регионална 
депонија Пирот“ оснивачима о разрешењу директора од 10.02.2015. године, издваја се 
следеће: 
 
Скупштина општине Пирот је донела Решење којим је тадашњег директора разрешила 
дужности, Виши суд у Пироту је одбио тужбу тадашњег директора против наведеног 
Решења, те је исто остало на снази, Остале општине оснивачи нису разрешиле дужности 
директора по предлогу Надзорног одбора,  
 
Тадашњи директор је и након тога учинио бројне пропусте и повреде дужности, те није 
обезбедио законито пословање регионалног јавног предузећа које је 2015. годину завршило 
без усвајања програма пословања, финансијског извештаја и плана јавних 
набавки, 
 
Скупштина општине Бабушница је Решењем бр. 03-3/2016-2 од 01.02.2016. године 
разрешила тадашњег директора поступајући по  раније поднетом предлогу Надзорног 
одбора од 10.02.2015. године, 
 
Скупштина општине Димитровград је Решењем бр. 06-26/16-I/42-31 од 04.03.2016. године 
разрешила тадашњег директора, 
 
Општина Бела Паланка је додатно затражила да се претходно обави ванредна 
ревизија извршења годишњих програма пословања, 
 
Извештајем о обављеној ванредној интерној ревизији припреме, доношења и извршења 
годишњег програма пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ за 2014. годину и прву 
половину 2015. године бр. 47-21-28/2016 од 01.04.2016. године, који је сачинила Служба за 
буџетску инспекцију и интерну ревизију општине Пирот, утврђене су бројне 
неправилности у раду тадашњег директора, 
 
Надзорни одбор је на седници одржаној дана 05.05.2016. године донео Закључак да се од 
општине Бела Паланка захтева разрешење тадашњег директора ЈКП „Регионална 
депонија Пирот“. 
 
Из наведеног недвосмислено произилази да је тадашњи директор наставио са грубим 
кршењем закона, да не постоји комуникација између директора с једне, и Надзорног одбора 
и оснивача с друге стране, и да је онемогућен сваки вид контроле рада јавног 
предузећа од стране Надзорног одбора и оснивача. 
 
ЈЕДИНО ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА НИЈЕ ДОНЕЛА РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ 
ДИРЕКТОРА, а имајући у виду напред наведене чињенице о неправилностима у 
раду и кршењу закона и дужности од стране директора и околност да је у дужем 
временском периоду онемогућена контрола рада јавног предузећа. 
 
Извештајем о обављеној ванредној интерној ревизији припреме, доношења и 
извршења годишњег програма пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за 2014. 
годину и прву половину 2015. године бр.47-21-28/2016 од 01.04.2016. године, који је 
сачинила Служба за буџетску инспекцију и интерну ревизију општине Пирот, а коју је између 
осталог тражила и општина Бела Паланка, утврђене су бројне неправилности и 
незаконитости у раду тадашњег директора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ 
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Пирот од којих издвајамо следеће: 
Склапање уговора о регулисању међусобних односа закљученим са „Термоинжењеринг“ 
д.о.о. Београд и „Тигар“ а.д. Пирот, у којима је уговорена нижа накнада за депоновање 
комуналног отпада који потиче из индустрије у износу од 1.454,68 динара по тони у 
односу на ону која је предвиђена одлуком Управног одбора од 1.902,27 динара по тони, 
што је у пословању са „Термоинжењеринг“ доо Београд проузроковало умањење оствареног 
прихода од депоновања комуналног отпада, које је одложило ово предузеће у 2014. години 
у износу од  291.800,00 динара. 

 
Утврђивање више накнаде за депоновање отпада који довозе ЈКП из општина оснивача у 
износу од 1.295,00 динара по тони у односу на ону која је предвиђена одлуком Управног 
одбора – 1.294,76 динара по тони. 
 
Грубо кршење одредби Закона о јавним набавкама парцијалним дељењем јавних набавки 
мале вредности на засебне целине које не подлежу поступцима јавних набавки 
 
Нису утврђени елементи за обрачун и исплату основне зараде запослених, чак се за обрачун 
зарада не користи ни евиденција о присутности запослених на послу 
Директор је сам себи одређивао висину стимулације 
 
Директор је сам себе упућивао на службени пут без одобрења Надзорног одбора 
Ненаменско коришћење средстава за репрезентацију и услуге мобилне телефоније. 
 
3.  У пословању ЈКП „Регионална депонија Пирот“ за 2016. годину, тадашњи директор 
није спровео Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у Решењу 
локалне самоуправе Општине Пирот за 2015. годину, донетом од стране Скупштине општине 
Пирот на седници одржаној 19.02.2016. године. 
 
 
Напомена: 
Предметном Одлуком , у оквиру утврђеног броја запослених на неодређено време у Решењу 
локалне самоуправе Општине Пирот, утврђује се максималан број запослених на неодређено 
време у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ за 2015. годину, и то 15 (петнаест) запослених. 
ЈКП „Регионална депонија Пирот“ је била у обавези да у року од 60 дана од дана доношења 
предметне Одлуке, донесе акт о систематизацији и исти достави Општини Пирот, што 
тадашњи директор није урадио. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ППллаанн  ии  ппррооггрраамм  ппооссллоовваањњаа  ззаа  22001177..  ггооддииннуу  ЈЈККПП  ““РРееггииооннааллннаа  ддееппоонниијјаа  ППиирроотт””  ППиирроотт  

4 

 

 

 

2. УВОД I 
 
 

 2.1.  Град Пирот и Општине Бабушница, Бела Паланка и Димитровград су 08. септембра 
2011. године закључили Међуопштински Споразум о Регионалној сарадњи по питању 
управљања чврстим комуналним отпадом.  
 
На основу тог Споразума поменуте Општине су 18.новембра 2011.године закључиле Уговор о 
оснивању Јавног комуналног предузећа “Регионална депонија Пирот” а након измене закона 
о јавним предузећима и Уговор о организовању Јавног комуналног предузећа „Регионална 
депонија Пирот“ Пирот ради усклађивања са Законом о јавним предузећима, овереним пред 
Основним судом у Пироту дана 07.05.2014. године под бројем ОВ И 1640/2014 
 
Заједничко јавно комунално предузеће је основано, сагласно одредбама Закона о локалној 
самоуправи, Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и 
одредби Међуопштинског споразума о регионалној сарадњи по питању  депоновања чврстог 
комуналног отпада  са територија ових Општина.  
 
 
ЈКП „Регионална депонија Пирот” je код Агенције за привредне регистре регистровано 
решењем број БД 31071/2012, дана 23.03.2012.године. 
Дана 04.10.2016. године је код Агенција за привредне регистре регистрована промена 
законског заступника овог предузећа као и промена оснивачког акта, бр. 77185/2016. 
Дана 10.10.2016. године је код Агенције за привредне регистре регистровано брисање 
Управног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ и промена чланова Надзорног одбора ЈКП 
„Регионална депонија Пирот“, бр. 80375/2016 
 
„Регионална депонија Пирот“, као јавно комунално предузеће, у обавези је да  послује у 
складу са законским одредбама и то: Законом о јавним предузећима (Сл.гласник број 
15/2016), Законом о комуналним делатностима (Сл. гласник РС бр. 88/2011), Законом о раду 
(Сл. гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), Законом о обавезном 
пензијском и инавалидском осигурању (Сл. гласник РС бр. 85/2004, 85/2005, 101/2005, 
63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014), Закон 
о обавезном социјалном осигурању (Сл. гласник РС бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 
52/2011, 101/2011, 7/2012, 8/2013, 47/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014 и 5/2015), 
Законом о рачуноводству и ревизији (Сл. гласник РС бр. 46/2006, 111/2009, 99/2011 и 
62/2013), Законом о порезу на додату вредност (Сл. гласник РС бр. 84/04, 86/04, 61/05, 
61/07, 93/12, 108/13, 68/14, 142/14 и 83/15), Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Законa о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 
135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016); 
Законa о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09); 
Законa о водама ("Службени гласник РС", број 30/10 и 93/2012); Законa о управљању 
отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016); Законa о заштити ваздуха ("Сл. 
гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013); Правилникa о дозвољеним количинама опасних и 
штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање 
("Сл. гласник РС" бр. 23/94); Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл. гласник РС", бр. 
92/2010), Уредбe о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима 
за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016); Уредбe о условима 
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за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", бр, 11/2010 и 75/2010 и 
63/2013), Уредбe о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 
стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање ("Сл. гласник РС", бр. 
111/2015); Уредбe о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Службени 
гласник РС" бр. 75/2010); Упутствa о минималним условима за заштиту животне средине; 
Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник РС бр. 101/2005, 91/2015), Закон о 
заштити од пожара Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 111/2009 и 20/2015,  

Законом о заштити узбуњивача (Сл. гласник РС бр. 128/2014), Закон о управљању отпадом 
(Сл. гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010) и осталим правним актима у виду подзаконских аката 
везаних за горе побројане законе. 
 
 

2.2. У складу са Законом о јавним предузећима ( „Сл. Гласник РС“ бр. 15, 2016) оснивачи 
ЈКП РДП су били дужни да ускладе Оснивачки акт са одредбама Закона у року од шест 
месеци од дана ступања на снагу Закона о јавним предузећима, и то: Уговора о оснивању 
ЈКП „Регионална депонија Пирот“ бр. 34 од 18.11.2014. године и Уговор о организовању ЈКП 
„Регионална депонија Пирот“ бр. 189 од 07.05.2014. године. 
ЈКП РДП је сходно Закону о јавним предузећима ( „Сл. Гласник РС“ бр. 15, 2016) дужно да 
своја општа акта  Статут, усклади са Законом о јавним предузећима, у року од 90 дана од 
дана усклађивања оснивачких аката са одредбама овог Закона. Наведене обавезе из новог 
Закона о јавним предузећима нису реализована, што је неминовна законска обавеза у 2017. 
години. 
 
Поред придржавања законских аката, обавеза ЈКП „Регионална депонија Пирот“ је да се 
придржава постојећих, као и да у 2017. години донесе интерне акте које није, а у обавези је 
да их има, и то: Правилник о набавкама унутар наручиоца, Правилник о начину унутрашњег 
узбуњивања унутар ЈКП „Регионална депонија Пирот“, Правилник о систематизацији радних 
места у ЈКП „Регионална депонија Пирот“, Правилник о награђивању и кажњавању у ЈКП 
„Регионална депонија Пирот“ , Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију, 
Правилник о условима коришћења службених телефона и службених мобилних телефона, 
Правилник о управљању и коришћењу службеног аутомобила, Правилник о 
рачуноводственим политикама, План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, 
Процена угрожености од елеметарних непогода и других несрећа. 
 
 
2.2.1. Суштински треба да се изврши допуна и измена у оснивачком акту ЈКП РДП, како би 
исто било функционално и одговорно према Оснивачима. Измене треба да иду у правцу да  
оснивачи Општина Димитровград, Бабушница, Бела Паланка и град Пирот, 
задрже право на давање сагласности на круцијалне акте и то: 
 

-Статут 
-Одлуку о ценама 
-Статусне промене 
-Програм и одлуку о својинској трансформацији 
-Дугорочни и средњорочни план пословања стратегије и развоја 
 

Већу надлежност да добије Надзорни одбор ЈКП РДП: 
 

-Усвајање годишњих програма пословања уз сагласност Скупштине града Пирота 
-Усвајање Извештаја о реализацији годишњих програма пословања уз сагласност 
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Скупштине града Пирота. 
 

Град Пирот да добије надлежност за именовање и разрешење директора ЈКП РДП. 
 
Разлог за наведене измене и допуне Оснивачког акта ЈКП РДП, стоји у томе што Закон о 
јавним предузећима не препознаје међуопштинска јавна предузећа, и тиме није отклонило 
многобројне проблеме у њиховом функционисању као: функционисање изградње 
заједничких објеката комуналне инфраструктуре, усвајање планова пословања и 
финасијских извештаја. Одредбе о именовању нису применљиве на међуопштинска јавна 
предузећа, јер није јасно на који начин ће се образовати комисија за именовање ( који орган 
ће је спороводити), који је састав њених чланова, ко доноси одлуку о спровођењу конкурса, 
коме комисија подноси ранг листу кадидата, који је орган надлежан за именовање и на 
крају, који је то орган управе који доноси и припрема оглас о јавном конкурсу, припрема 
предлог акта о именовању. 
 
 
 

 
 
Пуно пословно име предузећа:   Јавно комунално предузеће за депоновање отпада са  
            територија града Пирота, и општина Бабушница,   

            Димитровград и Бела Паланка 
                    Регионална депонија Пирот Пирот 

 
 

Скраћено пословно име:          ЈКП «Регионална депонија Пирот» Пирот  
 
 
Правна форма:                       Јавно предузеће  
 
 
Седиште:                                Пирот, Мунтина падина бб,  Србија  
 
 
Опис делатности:                    Комунална делатност  
 
 
Претежна делатност:                3821 - Третман и одлагање отпада који није опасан  
 
 
Остале делатности:                   3832 – Поновна употреба разврстаних материјала  
                                          3811 – Сакупљање отпада који није опасан  
                                            8130 – Услуге уређења и одржавања околине 
 
  
Матични број :                               20811889 
 
 
ПИБ :                                             107488107 
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3. РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА ПЕРИОД    01.01.2013.- 19.09.2016. ГОДИНЕ  
3.1. УКУПНЕ КОЛИЧИНЕ ОДЛОЖЕНОГ ОТПАДА НА РДП И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПО СТРУКТУРИ ОТПАДА И ПО ГОДИНАМА У 
ПЕРИОДУ 01.01.2013. – 19.09.2016. ГОДИНЕ 

 

 

 Довежене количине [ t ] 

 

Приходи (дин.) 

Структура 

отпада 

 

 

1 

2013 

 

 

 

2 

2014 

 

 

 

3 

2015 

 

 

 

4 

2016 

(закључно 

са 

31.08.2016.) 

5 

Укупно 

 

 

 

6 

2013 

 

 

 

7 

2014 

 

 

 

8 

2015 

 

 

 

9 

2016 

(закључно са 

31.08.2016.) 

 

10 

Укупно 

 

 

 

11 

Комунална 

предузећа 

општина 

оснивача 

21.402,12 

 

 

52,8% 

 

22.866,52 

 

 

54,50% 

22.667,39 

 

 

61,30% 

14.895,51 

 

 

70,18% 

81.831,54 

 

 

58,16% 

27.715.745,4 

 

 

43,5% 

26.096.668,28 

 

 

43,20% 

29.354.270,04 

 

 

54,50% 

19.289.685,45 

 

 

64,54% 

102.456.369,2 

 

 

49,31% 

Неопасан отпад 

из индустрије 

 

1.153,28 

 

 

  2,7% 

 

4.162,53 

 

 

9,9% 

6.086,11 

 

 

16,46% 

3.285,62 

 

 

15,48% 

14.687,54 

 

 

10,44% 

1.677.653,35 

 

 

 2,5% 

6.055.149,144 

 

 

10,00% 

8.853.342,49 

 

 

16,45% 

4.779.525,69 

 

 

15,99% 

21.365.670,69 

 

 

10,28% 

Посебне 

ситуације 

18.001,6 

 

44,5% 

14.923,63 

 

35,60% 

8.223,16 

 

22,24% 

 

3.041,96 

 

14,34% 

44.190,35 

 

31,4% 

34.244.919,99 

 

54,00% 

28.255.117,19 

 

46,8% 

15.642.670,58 

 

29,05% 

5.820.898,50 

 

10,47% 

83.963.606,26 

 

40,41% 

Укупно       I 40.577,00 

 

 

100% 

41.952,68 

 

 

100% 

36.976,66 

 

 

100% 

 

21.223,09 

 

 

100% 

140.709,43 

 

 

100% 

63.638.318,74 

 

 

100% 

60.406.934,61 

 

 

100% 

53.850.283,12 

 

 

100% 

29.890.109,25 

 

 

100% 

207.785.646 

 

 

100% 

Ангажовање 

булдожера за 

потребе општине 

Пирот             II 

 

 

 

 

 

128.348 

Укупно      I+II   207.913.994 
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3.2. РЕАЛИЗОВАНИ РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА И РЕАЛИЗОВАНА СТРУКТУРА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 
Напомена: Остварени расходи исказани су динараима без обарчунатог ПДВ-а 

 

РЕАЛИЗОВАНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА 

 
 

 

Ред.бр. 

 

Расходи по 

наменама 

 

 

 

2013. год. 

 

 

 

2014. год. 

 

 

 

2015. год. 

 

 

 

2016. год. 

 (до 19.09.2016.) 

 

 

Укупно 

 

 

 

1. 

 

Трошкови 
материјала 

3.271.000,00 

 
16,88% 

 

4.634.031,00 

 
15,46% 

3.173.248,00 

 
12,25% 

2.138.724,00 

 
11,22% 

13.217.003,00 

 
14,00% 

 
2. 

 
Трошкови зарада и 

накнада 

10.072.921,00 
 

51,98% 

 

12.535.934,00 
 

41,83% 

12.146.749,00 
 

46,90% 

7.970.685,00 
 

41,86% 

42.726.289,00 
 

45,34% 

 

3. 

 

Трошкови 

производних услуга 

5.049.500,00 

 

26,05% 
 

10.338.524,00 

 

34,5% 

7.859.325,00 

 

30,35% 

6.727.628,00 

 

35,36% 

29.974.977,00 

 

31,79% 

 

4. 

 

Трошкови 

амортизације 

0,00 

 

0,00% 
 

418.412,00 

 

1,4% 

587.349,00 

 

2,27% 

311.237,00 

 

1,63% 

1.316.998,00 

 

1,4% 

5. Нематеријални 

трошкови 

987.000,00 

 
5,09% 

 

2.041.122,00 

 
6,81% 

2.132.393,00 

 
8,23% 

1.890.518,00 

 
9,93% 

7.051.033,00 

 
7,47% 

 

УКУПНО 

 

19.380.421,00 

 

100% 

29.968.023,00 

 

100% 

25.899.064,00 

 

100% 

 

19.038.792,00 

 

100% 

94.286.300,00 

 

100% 
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3.3. ОКОНЧАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРЕСЕК ПОСЛОВАЊА ЈКП РДП ЗА ПЕРИОД 01.01.2013.-19.09.2016. ГОДИНЕ, ИЗРАЖЕН У ДИНАРИМА 

 

 

ОПИС ИЗНОС У ДИНАРИМА 

Приходи остварени од укупне количине одложеног 

отпада у ЈКП РДП I 

207.913.994,00 

Приходи остварени додатно, изван делатности ЈКП 

РДП II 

  2.360.464,24 

УкупноI+II 210.274.457,2 

Расходи реализовани по наменама                     I 94.286.300,00 

Ангажована средства ЈКП РДП изван реализованих 

расхода по наменамаII 

47.943.533,19 

УкупноI+II                                               142.229.833,1 

Укупна потраживања ЈКП РДП на дан 19.09.2016.    26.677.928,98 

Стање новчаних средстава на дан 19.09.2016.    45.659.703,00 

Обавезе ЈКП РДП на дан 19.09.2016. године   4.293.006,9 
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4. АНАЛИЗА И ПРЕГЛЕД СТАЊА РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ ПИРОТ (РДП) 

 
 РДП се налази на око 4,5 km северно од центра Пирота, 0,5 km од пута Ниш – 
Димитровград, на око 400 m од реке Нишаве. РДП је развијена на веома погодној локацији 
морфологије и благих нагиба падина и дозвољава много лакше повећање капацитета. 
Површина депоније износи 16 хектара и састоји се од  
 

- Улаз – администартивна зграда 

- Мерни мост 

- Тело депоније и насип 

- Резервоар за воду и пумпна станица 

- Постројење за прераду отпадних вода 

- Унутрашње саобраћајнице 

- Плато за будућу линију за сепарацију отпада (8.000 m²) 

 
Депонија 
 
 Изградња депоније је завршена до краја 2011. године, али тек је почела са радом у 
јануару 2013. године, када су завршени сви институционални аранжмани. Нажалост, за 
време док депонија није била у функцији, након завршетка изградње, заштитни слој је 
претрпео штету. Животни век депоније је процењен на око 25 година, са три фазе. Активна 
је прва фаза запремине 450.000 m³, а укупна пројектована запремина износи 1.250.000 m³. 
Комунални отпад се тренутно одлаже без претходног третмана,  технологија третмана тек 
треба да се дефинише. Депонија ради у једној смени исто као и ЈКП РДП. 
 
4.1. Издвајање гаса са депоније 

Издвајање гаса са депоније врши се путем вертикалних биотрнова. Започета је изградња 
биотрнова сходно пројекту. За даљу експлоатацију гаса са депоније неопходно је у 
средњорочном периоду урадити Студију изводљивости експлоатације гаса са депоније и 
после тога неопходну инвестицију и пројектну документацију. 

 
4.2. Систем за прање гума не функционише 

Неопходно је да током 2017. године тај проблем буде сагледан и да се  предложи решење, 
које је функционално и економски одрживо. Систем не ради из разлога што у ЈКП РДП не 
постоји одређини радник за наведену операцију а због минималног броја запошљених у ЈКП 
РДП и због повећања оперативних трошкова на депонији (вода). 

 
 

4.3. Оштећења геотекстилног слоја  

Оштећења су настала у дренажном слоју на падинама депоније у периоду када депонија није 

била коришћена. То се углавном односи на геотекстилни слој на падинама депоније који је 

оштећен под утицајем временских прилика. Геодренажни слој се састоји од ХДПЕ мреже са 

горњим и доњим слојем геотекстила. Стручњаци сматрају да је до оштећења геотектилног 

слоја дошло услед јаког ветра. Сматра се да је горњи геотекстилини слој оштећен 

највероватније под утицајем УВ зрачења. Неопходно је да  ЈКП РДП инвестира у покривач и 

ново постављање геотекстилног слоја 
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Неопходно је урадити програм санације геотекстилног слоја на телу депоније и пројектну 
документацију. Иста би обухватала процену количине материјала који се могу искористити и 
оцену количине материјала за нову набавку. Неопходно је да процес замене геотекстилног 
слоја иде у фазама које су диктиране експанзијом попуњавања тела депоније. На тај начин 
ће се избећи потенцијална будућа оштећења геотекстилоног слоја због предугог излагања 
атмосферским приликама. 

 
 
 

4.4. Недостаје заштитни насип 

До сада је изграђена прва од укупно три планираних ћелија депоније, али је примећено да 
не постоји заштитни насип у задњем делу локалитета. Заштитни насип има два основна 
циља: да спречи одливање процедних вода  када се достигне одређена висина отпада у 
првој ћелији и представља крајњу тачку депоновања отпада. Током изградње друге фазе 
депоније, овај насип има функцију да спречи да атмосферске падавине са друге ћелије 
продру у прву ћелију депоније и тако повећају запремину процедних вода.  

 

4.5. Набавка транспортног камиона са 5 прес контејнера за транспорт отпада од општина 

до депоније 

Превожење отпада од општина до регионалне депоније путем камиона ЈКП РДП би значило 
имплементацију мобилне трансфер станице. Ово није покривено уговором о оснивању ЈКП 
РДП, па је потребно изменити и допунити овај уговор. Међутим, због веома малих 
удаљености, коришћење мобилних трансфер станица није оправдано. 

 
  

4.6. Мониторинг животне средине. 
 

 Треба истаћи значај праћења утицаја на животну средину, на ваздух, воду и земљиште и то 
на основу програма за мониторинг који је у складу са прописима и стандардима. Отворен и 
транспарентан рад ће помоћи да се повећа поверење јавности 
 
4.7. У досадашњем раду ЈКП РДП није поштован принцп отворен и транспарентан рад, 

што је довело за последицу смањење поверења јавности у раду ЈКП РДП 

 
Током 2017. године, план је да се организују посете грађана, посете школа Пиротског округа 
на депонији, посете стручних школа и студената екологије на депонији, стална 
информисаност грађана о раду депоније и о резултатима мониторинга утицаја на животну 
средину. Потребно је да се грађани Пиротског округа адекватно информишу како општине у 
Србији одлажу комунални отпад, и да се на тај начин промовише Пиротски округ као 
позитиван еколошки пример у одлагању комуналног отпада у Србији и у земљама у 
окружењу.  

 
4.8. Основна опрема за процес складиштења комуналног отпада на телу депоније је у 

врло лошем стању: булдожер и компактор 

Булдожер и компактор су нове машине, које су пуштене у експлоатацију 2013. године. 
Булдожер има одрађених 1608,3 радних часова, компактор има одређених 906,4 радних 
часова.  За наведене радне машине је инвестирано 500.000,00 евра. Услед злоупотребе у 
коришћењу булдожера на депонији, на истом су настала значајна материјална оштећења 
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услед механичких повреда (превртање и пад булдожера приликом нелегалне сече дрва у 
кругу депоније за приватне потребе) и за ремнот булдожера неопходно је да се издвоји 
20.000,00 евра.  

 

План је да се током 2017. године изврши неопходан ремонт булдожера и велики сервис 
компактора.   

Сагледавањем свих чињеница у оштећењу булдожера, насталих злоупотребом у коришћењу 
истог, покренућемо адекватан поступак за утврђивање евентуалне кривичне одговорности и 
надокнаду причињене материјалне штете.  

 

4.9. Постројење за пречишћавање отпадних вода са тела депоније је у руинираном стању 
Разлог: од почетка експлоатације депоније, иста није адекватно одржавана и цео систем 
пречишћавања отпадних вода са тела депоније је у техничко-технолошком смислу руиниран. 
План је да током 2017. године постројење за пречишћавање отпадних вода са тела депоније, 
сервисирањем и редовним одржавањем, се доведе у оптимално стање функционисања.  
Ради даље еколошке сигурности у санирању отпадних вода са тела депоније и еколошке 
сигурности тела депоније, неопходно је урадити студију изводљивости воденог орошавања 
комуналног отпада на телу депоније коришћењем пречишћених отпадних вода са тела 
депоније. 

 
4.10. Визуелни изглед целог круга депоније је у изузетно лошем стању (неодржавање 

хигијене, неодржавање зелених површина, необнављање нових зелених површина, 

запуштеност и неуређеност круга депоније и пратећих објекта на депонији) 

 

Такво стање ствара погрешну слику о РДП и угрожава кредибилитет у стручној и широј 
јавности.  
План је да током 2017. године се врши редовно и континуирано одржавање круга депоније ( 
зелене површине и уређење површине), да се уреде нове зелене површине, да се посаде и 
уреде нови дрвореди. 

 
4.11. Током претходног периода, због неодговорног и непрофесионалног понашања 

тадашњег директора, тотално су поремећени међуљудски односи запослених у ЈКП 

РДП и тотално је запостављено стручно усавршавање запослених, и стручна и 

професионална комуникација запослених са партнерским институцијама, 

организацијама и са стручним организацијама. 

 

План је да током 2017. године запослени имају већу могућност за стручно усавршавање и 
стручне посете у Србији и земљама у региону, и то посете депонијама и партнерским 
организацијама 
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5.МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ 
 
 
5.1 Мисија 
 
 
Мисија ЈКП „Регионална депонија Пирот“ је стварање услова за имплементацију регионалног 
система управљања отпадом према захтевима Националне стратегије, домаћег 
законодавства и директивама Европске уније, као и развој и подизање еколошке свести 
грађана. 
 
 
 
5.2. Визија 
 
 ЈКП “Регионална депонија Пирот” је формирана са примарним циљем да се у Округу 
Пирот значајно унапреди систем управљања комуналним отпадом. Сама депонија урађена је 
по највишим стандардима у овој области и задовољава  већину захтева у погледу заштите 
животне средине 
Визија ЈКП „Регионална депонија Пирот“ је достизање највишег нивоа управљања неопасним 
отпадом у Републици Србији. Даљим радом  регионалне санитарне депоније и пратећих 
објеката постепено се обезбеђују услови да се затворе и санирају постојећа сметлишта у 
Региону, као и да се отпад на безбедан начин одлаже, како не би дошло до загађења 
поземних вода, земљишта и ваздуха. Посебна пажња је на едукацији грађана и 
освешћивању потреба за уређеним системом управљањања отпадом чије функционисање 
зависи од сваког појединца. 
 
 
5.3. Циљеви 
 
 Основни циљ изграђеног система за управљање чврстим комуналним отпадом је да 
задовољи потребе Региона у овој области и успостави потпуно нови приступ управљању 
отпадом у интересу будућих генерација, кроз: 
 
Трајно безбедно депоновање отпада 
Спречавање загађења околине у близини река  
Затварање и рекултивацију постојећих сметлишта 
Остале циљеве предвиђене Националном стратегијом управљања отпадом 
 
 

5.3.1. Основни оперативни циљеви пословања ЈКП РДП у 2017. години 
  
 
На основу пресека стања од 19.09.2016. године, основни оперативни циљеви 
пословања ЈКП РДП у 2017. Години су: 
Стабилизација у пословању депоније у организационом, функционалном, техничком 
и технолошком смислу; 
Остваривање и одржавање свих позитивних параметара у погледу заштите животне 
средине; 
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Уређење и одржавање круга депоније, тела депоније и целокупне инфраструктуре 
на депонији и неопходне опреме за обављање активности на депонији, сагласно 
параметрима у погледу заштите животне средине и перфектног визуелног изгледа 
депоније; 
Наставак започетих инвестиционих активности у складу са одрживим финансијским 
пословањем депоније, адекватним одлагањем отпада на депонији и отварањем 
нових инвестиционих активности на изградњи другог тела депоније. 
 
 
 
6.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА 
 
 Према члану 23. Статута ЈКП "Регионална депонија Пирот” органи Предузећа су:  
Надзорни одбор, као орган управљања и Директор, као орган пословођења. Надзорни одбор 
и директор Предузећа чине управу Предузећа.  
Унутрашња организација и систематизација радних места ЈКП „Регионална депонија Пирот” 
уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.  
 У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
бр. 03-10/16 од 11.10.2016. године, предузеће је организовано у секторе: заштита животне 
средине и безбедност на раду, технички сектор и финансијско-административни сектор. 
Секторима непосредно руководи директор. 
 
 
а)  Сектор заштите животне средине и безбедности на раду обухвата следеће 
послове: 
 
- организовање и руковођење процесом депоновања отпада на депонијској касети према 
технолошком плану депоније, разастирању и сабијању отпада и прекривању интерним 
материјалом 
- старање о заштити животне средине и мониторингу (контрола и утврђивање параметара 
везаних за степен загађења отпадних вода, процедних вода, површинских вода, биогаса и 
слегање тела депоније 
- припремање и достављање извештаја о стању животне средине надлежним институцијама 
- старање о правилном разврставању и привременом складиштењу других врста отпада који 
се одлажу на депонију 
- активно учествовање у унапређењу регионалног система управљања отпадом 
- старање о безбедности на раду 
 
Сектор заштите животне средине броји 1 запосленог. 
 
б)  Сектор финансијско-административних послова обухвата следеће послове:  
 

- вођење пословних књига предузећа,  
- евидентирања, класификовања и сумирања прихода и расхода у циљу одржавања укупне 
ликвидности предузећа,  
- финансијских трансакција и контроле новчаног пословања,  
- обрачуна и плаћања пореза, доприноса и других обавеза,  
- обрачун, фактурисања и наплате извршених услуга и потраживања по свим основама,  
- припреме и одржавања јединственог контног оквира предузећа,  
- обрачун амортизације и вођења основних средстава,  
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- обрачун и исплате зарада, накнада и других примања запосленима,  
- благајничко пословање,  
- набавке и складиштења роба,  
- организује чување оригиналне финансијске документације,  
- припрема података за спровођење пописа имовине, обавеза и потраживања Предузећа,  
- израда предлога Плана и програма пословања и финансијског плана предузећа  
- израда годишњих и периодичних рачуноводствених и финансијских извештаја у складу са 
важећим законским прописима,  
- праћење законских прописа везаних за рачуноводство и порезе, као и праћење 
међународних рачуноводствених стандарда.  
- израде општих и нормативних аката,  
- правне послове везане за статусне послове у предузећу,  
- послове везане за активност органа предузећа,  
- израде појединачних аката, 
- опште, административне и кадровске послове,  
- послове чишћења и одржавања канцеларија и радног простора запослених, 
- послове чуварске службе  
 
Сектор финансијско-административних послова броји 8 запослених. 
 
в) Технички сектор обухвата следеће послове: 
 
- пријем и мерење отпада,  
- одлагање отпада на депонијској касети према технолошком плану депоновања,  
- разастирање и сабијање отпада, а потом прекривање инертним материјалом на прописан 
технолошки начин,  
- прање и дезинфекција возила за одвоз смећа и других возила које улазе на простор 
депоније,  
- одлагање, разврставање и привремено складиштење других врста отпада који долазе на 
простор депоније (кабасти отпад, грађевински отпад и сл.), а не депонују се на депонијској 
касети,  
- послови мониторинга и заштите животне средине путем контроле и утврђивања 
параметара везаних за степен загађења подземних вода, процедних вода, површинских 
вода, биогаса и слегања тела депоније, 
- унутрашњег транспорта и обезбеђења депоније. 
 
Технички сектор броји 4 запослена радника.  
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Актуелна 
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НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ“ 

Редни 
број 

Име и презиме Функција 

1 Зоран Крстић из Пирота 

Председник Надзорног одбора, 
именован од стране Скупштине града 
Пирота Решењем бр. 06/27-16 од 
26.06.2016. године, на период од четри 
године. 

2 Драган Стојановић из Пирота 

Члан Надзорног одбора, именован од 
стране Скупштине града Пирота 
Решењем бр. 06/27-16 од 26.06.2016. 
године, на период од четри године. 

3 Раде Петровић из Пирота 

Члан Надзорног одбора, именован од 
стране Скупштине града Пирота 
Решењем бр. 06/27-16 од 26.06.2016. 
године, на период од четри године. 

4 Владица Иванов из Димитровграда 

Члан Надзорног одбора, именован од 
старе Скупштине општине 
Димитровград Решењем бр. 06-78/15-
I/36-27 од 08.07.2015. године, на 
период од четри године. 

5 Славољуб Ђурђевић из Беле Паланке 

Члан Надзорног одбора, именован од 
старе Скупштине општине Беле 
Паланке Решењем бр. 02-27/2014 од 
02.04.2014. године, на период од четри 
године. 

6 Мирољуб Јовановић из Бабушнице 

Члан Надзорног одбора, именован од 
старе Скупштине општине Бабушница 
Решењем бр. 02-49/2013-2 од 
18.09.2013. године, на период од четри 
године. 

 

Вршилац дужности директора: дипл.правник Небојша Иванов, именован од стране 
Скупштине града Пирота Решењем бр. 06/37-2016 од 19.09.2016. године на период до једне 
године. 

 
Скупштина Општине Пирот, на седници од 19.02.2016. године, донела је Одлуку о 
максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине 
Пирот за 2015. годину. На основу предметне одлуке, ЈКП РДП има максималан број 15 
(петнаест) запослених на неодређено време, и било је дужно да у року од 60 дана од дана 
доношења предметне одлуке, донесе акт о систематизацији и да га достави Општини Пирот. 
Дана 13.10.2016. године, донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији послова ЈКП РДП Пирот, којим је предвиђено 13 (тринаест) 
запослених на неодређено време. Пре усвајања Правилника било је 15 (петнаест) 
запослених на неодређено време и 1 (један) запослен на одређено време. 
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План реорганизација рада и послова у 2017. години 
 
Поштујући Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне 
самоуправе општине Пирот за 2015. годину (Сл. Лист града Ниша 14/16), а разматрајући 
тренутно решење организације рада и систематизације послова, у ЈКП „Регионална депонија 
Пирот“ ради будућег што ефикаснијег пословања, треба извршити реорганизацију и 
преименовање одређених радних места. 

По тренутном Правилнику о организацији и систематизацији послова у ЈКП 
„Регионална депонија Пирот“ са описом послова бр. 03-10/16 од 11.10.2016. године наведен 
је сектор за послове заштите животне средине и безбедност на раду који је, разматрајући 
опис послова, уско повезан са техничким сектором. Како је један од задатака „Референта за 
заштиту животне средине и безбедности на раду“ организовање и руковођење процесом 
депоновања отпада на депонијској касети, логично би било да се то радно место преименује 
у „извршни директор“ и да не буде засебан сектор већ део техничког сектора. С обзиром да 
запослени, који обавља послове референта за заштиту животне средине и безбедности на 
раду, има радно искуство од 3,6 година на овим пословима, не постоје препреке у 
преименовању тог радног места у радно место „извршни директор“. 

Како је сам процес депоновања отпада на депонијској касети веома комплексан, 
неопходно је реорганизовати тренутно важећи Правилник о организацији и систематизацији 
послова у ЈКП „Регионална депонија Пирот“, те додати радно место „пословођа у процесу 
депоновања отпада на депонијској касети и у процесу обезбеђења сигурности пословних 
просторија и имовине“. Наиме, послове по овом радном месту би обављао већ запошљен у 
ЈКП „Регионална депонија Пирот“, који би преузео организацију самог тока депоновања 
отпада и обезбеђења ЈКП „Регионална депонија Пирот“, а по инструкцијама директора и 
извршног директора. Ова реорганизација би захтевала и премештање радног места портир-
чувар из финансијско-администартивног сектора, где се тренутно налази, у технички сектор. 

По тренутном Правилнику о организацији и систематизацији послова у ЈКП 
„Регионална депонија Пирот“ са описом послова бр. 03-10/16 од 11.10.2016. године, у 
финансијско-администартивном сектору постоји и радно место „референт набавки, магацина 
и општих послова“. Предвиђено је да се ти послови обављају са средњом стручном спремом. 
Како је то радно место веома комплексно, те захтева координацију и познавање, како 
финансијских, тако и администартивних послова, потребно је да те послове обавља лице са 
најмање вишом стручном спремом. С обзиром на нужност познавања горе побројаних 
послова, логично би било да се радно место „референт набавки, магацина и општих 
послова“ преименује у радно место „администартивни руководилац“. Запослени у ЈКП 
„Регионална депонија Пирот“ који обавља послове на радном месту „референт набавки, 
магацина и општих послова“ испуњава све горе наведене услове, те нема препрека за 
преименовање радног места. 

По тренутном Правилнику о организацији и систематизацији послова у ЈКП РДП са 
описом послова бр. 03-10/16 од 11.10.2016. године, није систематизовано радно место 
референт правних послова. План је да током 2017. године дипломирани правник обави 
приправнички стаж у трајању од годину дана.  
Изменом или укидањем Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 
систему државних органа, систему јавних служби, систему АП Војводине и систему локалне 
самоуправе за 2015. годину и изменом Закона о начину одређивања максималног броја 
запослених у јавном сектору, створили би се услови да се изврши допуна Правилника о 
систематизацији послова  у ЈКП РДП са радним местом референт правних послова.   
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Планирана за 2017. годину  
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7. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПРОГРАМА ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 
 
7.1. Остварен физички обим активности у 2016. години 
  
 
 У 2016. години ЈКП “Регионална депонија Пирот”, у погледу реализованих прихода од 
комуналног отпада, остварила је резултате приказане у виду пројекције прихода од 
одлагања отпада комуналних предузећа у табели бр. 1: 
 
   Табела бр. 1 

Општина 

Количина 
отпада у 
тонама 
остварено 
(2016.год.) 

Удео 
довежене 
количине 
отпада у % 

Остварени 
приход у 
динарима 

Проценат 
остварења 
прихода у % 

1 2 3 4 5 

Пирот 16.827,40 71,27 21.791,483,00 71,27 

Бабушница   1.449,53 6,14   1.877.141,35 6,14 

Бела Паланка   3.255,90 13,77   4.216.390,50 13,77 

Димитровград   2.081,84 8,82   2.695.982,80 8,82 

 
УКУПНО 

 
23.614,67 

 
      100 

 
30.580.997,65 

 
     100 

 
 
Напомена бр. 1: Количине довеженог отпада и остварени приход за новембар и децембар су у домену 
предвиђања, а на основу средњих вредности из претходних месеци. 
 

Напомена бр. 2: С обзиром да  План пословања за 2015. и 2016. годину није усвојен, немогуће је 

упоређивати параметре са предвиђеним количинама отпада и предвиђеним приходима за 2016. 
годину, већ се пројекција односи само на остварене количине отпада и остварени приход.
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У 2016. години ЈКП “Регионална депонија Пирот”, у погледу реализованих прихода од 
одложених количина индустријског отпада, остварила је резултате приказане у виду 
пројекције прихода од одлагања индустријског отпада у табели бр. 2: 
 
 
 
Табела бр. 2 

Предузећа 

Количина 
отпада у 
тонама 
остварено 
(2016.год.) 

 
Удео довежене 
количине отпада у 
% 

Остварени приход у 
динарима 

Проценат 
остварења 
прихода у % 

1 2 3 4 5 

ЈП “Комуналац“ 
Пирот 
(Tigar-tyres)* 

        5072,20           92,30     7.378.427,89              92,30 

„Ти-кар трговине“ 
Пирот 

           27,94             0,50         40.643,76                0,50 

„Тигар АД“ Пирот 
 

395,71 
 

           7,20 575.631,42                7,20 

 
УКУПНО 

 
5.495,85 

 
             100 

 
7.994.703,08 

 
               100 

*Довоз неопасног индустријског отпада за предузеће Tigar-tyres је вршило ЈП „Комуналац“ Пирот 

 

Напомена бр. 1: Количине довеженог отпада и остварени приход за новембар и децембар су у домену 
предвиђања, а на основу средњих вредности из претходних месеци. 
 
Напомена бр. 2: С обзиром да  План пословања за 2015. и 2016. годину није усвојен, немогуће је упоређивати 
параметре са предвиђеним количинама отпада и предвиђеним приходима за 2016. годину, већ се пројекција 
односи само на остварене количине отпада и остварени приход. 
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У 2016. години ЈКП “Регионална депонија Пирот”, у погледу одложених количина отпада из 
посебних ситуација, остварила је приходе приказане у виду пројекције прихода од одлагања 
отпада из посебних ситуација у табели бр. 3: 
 
 Табела бр. 3 

Предузећа 

Количина 
отпада у 
тонама 

остварено 
(2016.год.) 

 
Удео довежене 

количине отпада у 
% 

Остварени приход у 
динарима 

Проценат 
остварења 
прихода у 

% 

1  2 3 4 5 

„Денеза М 
Инжењеринг“ 

Београд 
2,54 0,08 4.831,77 0,08 

„Актор А.Т.Е. 
Инжињеринг“ 

Београд 
3.033,80 97,41 5.771.106,73 96,86 

„Trace Group Hold 
PLC ogranak 

Beograd“ Београд 
72,22 2,32 137.381,94 2,31 

„Escorpi“ Београд 
 

5,62 
 

0,19 44.960,00 0,75 

 
УКУПНО 

3.114,18 
 

             100 
 

5.958.280,44 
 

  100 

 
Напомена бр. 1: Количине довеженог отпада и остварени приход за новембар и децембар су у домену 
предвиђања, а на основу средњих вредности из претходних месеци. 
Напомена бр. 2: С обзиром да  План пословања за 2015. и 2016. годину није усвојен, немогуће је упоређивати 
параметре са предвиђеним количинама отпада и предвиђеним приходима за 2016. годину, већ се пројекција 
односи само на остварене количине отпада и остварени приход. 
 
 

 У 2016. години ЈКП “Регионална депонија Пирот”, у погледу укупних одложених 
количина отпада, остварила је приходе приказане у виду пројекције прихода од одлагања 
отпада у табели бр. 4: 

Табела бр. 4: 

 Количина 
отпада у 
тонама 

остварено 
(2016.год.) 

 

Удео довежене 
количине отпада 

у % 

 

Укупни 

остварени приход 
у динарима 

 

Проценат 
остварења 

прихода у % 

1 2 3 4 5 

Комунална 
предузећа општина 

оснивача 

 

   23.614,67 

 

73,28 

 

  30.580.997,65 

 

68,67 

Неопасан отпад из 
индустрије 

     5.495,85 17,05  7.994.703,08 17,95 

Посебне ситуације      3.114,18 9,67  5.958.280,44 13,38 

УКУПНО   32.224,7             100 44.533.981,17            100 
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Напомена бр. 1: Количине довеженог отпада и остварени приход за новембар и децембар су у домену 
предвиђања а на основу средњих вредности из претходних месеци. 
Напомена бр. 2: С обзиром да  План пословања за 2015. и 2016. годину није усвојен, немогуће је упоређивати 
параметре са предвиђеним количинама отпада и предвиђеним приходима за 2016. годину, већ се пројекција 
односи само на остварене количине отпада и остварени приход 

 

УКУПНИ ПРИХОДИ У 2016. ГОДИНИ (У ДИНАРИМА) 
 

 

КОМУНАЛНИ ОТПАД ОПШТИНА 
ОСНИВАЧА 

                                          

  30.580.997,65 

ПРИХОД ОД КОМУНАЛНОГ ОТПАДА КОЈИ 
ПОТИЧЕ ИЗ ИНДУСТРИЈЕ  7.994.703,08 

ПРИХОД ИЗ ПОСЕБНИХ СИТУАЦИЈА                                            5.958.280,44 

УКУПНИ ПРИХОДИ: 44.533.981,17 

 

 
 
7.2. Финансијски показатељи из 2016. године 
 
 
Реализовани пословни расходи по наменама у 2016. години приказани су у табели бр. 1: 
 
Табела бр. 1 

Ред.бр. Расходи по наменама 
Остварено у 2016. 

години 

Удео трошка у 
односу на укупне 

трошкове у % 

1 Трошкови материјала 4.292.700,00 13,93 

2 Трошкови зарада и накнада 14.763.200,00 47,92 

3 
Трошкови производних 
услуга 

8.569.784,00 27,81 

4 Трошкови амортизације 400.000,00 1,30 

5 Нематеријални трошкови 2.783.961,00 9,04 

 УКУПНО 30.809.645,00                        100 

 
Напомена: С обзиром да су реализовани пословни расходи по наменама за 2016. годину, који су приказани у 
табели бр. 1, формирани почетком новембра 2016. године, остварени трошкови су у домену приближних 
вредности, а добијени су на основу стварних трошкова до новембра 2016. године на које су додати 
претпостављени трошкови за новембар 2016. године и децембар 2016. године. 
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Структура реализованих пословних расхода по наменама у 2016. години приказана је у 
табели бр. 2: 
 

Табела бр. 2 

Конто Врста расхода Процена 2016. год. 

1 2 3 

   Укупни пословни расходи 30.809.645,00 

51 Трошкови материјала 4.292.700,00 

51200 Материјал за одржавање осн.средстава 490.000,00 

51220 Трошкови резервних делова 60.000,00 

51400 Трош.материјала за одржавање радних машина 290.000,00 

51250 Утрошени материјал и резервни делови 100.000,00 

51211 Трошкови канцеларијског материјала 110.000,00 

51290 Трошкови осталог материјала 110.000,00 

51310 Трошкови горива и мазива 2.000.000,00 

51390 Утрошена остала енергија 10.000,00 

51291 ХТЗ опрема 115.000,00 

51222 Рачунарска опрема 7.700,00 

51340 Утрошена електрична енергија 1.000.000,00 

   

52 Укупни трошкови зарада и накнада 14.763.200,00 

52 Маса зарада 10.654.499,00 

52000 Трошкови нето зарада 5.911.456,00 

52100 Трошкови пореза на зараде 636.443,00 

52101 Трошкови доприноса на терет послодавца 1.463.263,00 

52102 Трошкови доприноса на терет радника 1.626.757,00 

52900 Разлика уплаћена у буџет РС 1.016.580,00 

52 Трошкови накнада зараде 4.108.701,00 

52200 Трошкови накнада по уговору о делу 161.392,00 

52400 Трош. нак. по уговору о прив.и пов. пословима 511.000,00 

52600 Трошкови накнада члановима НО 1.709.847,00 

52901 Отпремнине за раскид радног односа 294.783,00 

52902 Тршкови помоћи запосленим за смртни случај 32.000,00 

52904 Трошкови помоћи запосленим 20.000,00 

52909 Поклон деци запослених за Нову годину 60.000,00 

52910 Трошкови накнаде превоза на и са посла 1.159.448,00 

52911 Трошкови дневница на службеном путу 100.000,00 

52940 Трошкови смештаја и хране на терену 8.146,00 

52980 Остале накнаде трошкова запосленим-год.одмор 52.085,00  

   



ППллаанн  ии  ппррооггрраамм  ппооссллоовваањњаа  ззаа  22001177..  ггооддииннуу  ЈЈККПП  ““РРееггииооннааллннаа  ддееппоонниијјаа  ППиирроотт””  ППиирроотт  

26 

 

53 Трошкови производних услуга 8.569.784,00 

53010 Трошкови производних услуга 800.000,00 

53100 Трошкови транспортних услуга(довоз воде) 170.000,00 

53101 Трошкови превоза земље 1.108.000,00 

53110 Трошкови баждарења опреме 64.000,00 

53120 Трошкови фиксног телефона 10.000,00 

53121 Трошкови мобилног телефона 190.000,00 

53122 Трошкови услуге доставе (брза пошта) 1.500,00 

53123 Трошкови ПТТ услуга 30.000,00 

53124 Трошкови интернета 40.000,00 

53125 Трошкови ПТТ услуга(доплатне марке) 200,00 

53190 Трошкови осталих транспортних услуга 27.000,00 

53200 Трошкови услуга одржавања основних средст. 2.200.000,00 

53201 Трошкови материјала одржавања осн.средстава 1.150.000,00 

53203 Трошкови одржавања путничког аутомобила 60.000,00 

53205 Трошкови одржавања електро опреме и инсталације 50.000,00 

53206 Трош.поправке рачунарске опреме  85.000,00 

53210 Трош.усл. на инвестиц.одржавању осн.сред. 570.000,00 

53211 Трошкови регистрације возила 27.824,00 

53500 Трош.огласа у новинама,часописима и сл. 19.940,00 

53501 Трошкови огласа на радију и телевизији 50.000,00 

53540 Трошкови приручника и других публикација 50.000,00 

53590 Остали трошкови за рекламу и пропаганду 144.000,00 

53690 Остали трошкови истраживања 470.000,00 

53930 Трошкови услуге израде техничке документације 440.000,00 

53931 Трош.усл.ХТЗ 364.100,00 

53934 Трошкови испитивања, анализа 440.000,00 

53990 Трошкови осталих производних услуга 8.220,00 

   

54 Трошкови амортизације 400.000,00 

   

55 Нематеријални трошкови 2.783.961,00 

55000 Трошкови ревизије 146.890,00 

55010 Трош. Финанс. Услуга (ангажовање адвоката) 350.000,00 

55020 Трошкови за консалтинг услуге 15.000,00 

55030 Трошкови здравствених услуга 33.000,00 

55040 Трошкови стручног образовања запослених 400.000,00 

55050 Трош.стручних часописа и публикација 100.000,00 

55060 Трошкови одржавања софтвера 100.000,00 

55080 Трошкови услуга чишћења просторија 100.000,00 
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55090 Трошкови осталих непроизводних услуга 200.000,00 

55100 Трошкови угоститељских услуга 300.000,00 

55101 Остали трошкови репрезентације 100.000,00 

55120 Трошкови за поклоне 18.000,00 

55240 Трош.осигурања од одго.према трећим лицима 34.353,00 

55250 Трош.осигурања зап.од несрећног случаја 37.464,00 

55290 Остале премије осигурања за имовину и одговорност 39.456,00 

55301 Трошкови платног промета 80.000,00 

55590 Остали трошкови пореза и судских спорова 50.000,00 

55910 Трошкови такси 120.000,00 

55990 Остали нематеријални трошкови 100.000,00 

55901 Трошкови за солидарне и хуманитарне намене 70.000,00 

55902 Трошкови донација 300.000,00 

55903 Остали порези по интерном обрачуну 89.798,00 
 

Напомена: С обзиром да је структура реализованих пословних расхода по наменама за 2016. годину, која је 
приказана у табели бр. 2, формирана почетком новембра 2016. године, остварени трошкови су у домену 
приближних вредности, а добијени су на основу стварних трошкова до новембра 2016. године на које су додати 
претпостављени трошкови за новембар и децембар 2016. године. 
 

 
 
 

7.3. Рекапитулација прихода и расхода у 2016. години 
 
 

                                                                                                                            ( у динарима) 

Ред. 

бр 

 

Врста  

 

Остварено у 2016. години 

1 Укупан приход 44.533.981,17 

2 Укупан расход 30.809.645,00 

 Добит:   13.724.336,17 
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8.ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 ЈКП “Регионална депонија Пирот” представља предузеће чија је основна делатност 
депоновање комуналног отпада. По својој форми је предузеће регионалног карактера и 
важно је нагласити да у региону нема предузећа које се бави истом или сличном 
делатношћу. На територијама суседних региона слично предузеће постоји једино у 
Јабланичком округу, односно у граду Лесковцу али том уређеном депонијом управља 
приватни страни конзорцијум. Чињеница је да ЈКП РДП у свему представља лојалну 
конкуренцију с обзиром на пословну политику и политику цена услуга које врши.  

У 2017. години најзначајније активности огледају се у улагању, пре свега, у изради 
пројеката на основу којих би се кренуло са припремом изградње другог тела депоније, како 
би ЈКП РДП било унапред припремљено за одлагање отпада из овог региона у будућем 
периоду. Такође је неопходна и набавка возила којим би се на приступачнији и повољнији 
начин допремало гориво за рад радних машина које делују на телу депоније, као и за 
свакодневне потребе регионалне депоније. С обзиром да радне машине које се налазе у 
овом предузећу, булдожер и компактор, захтевају сервис, неопходно је планирати значајна 
финансијска средства  за сервисирање ових радних машина. Поред горе побројаних 
инвестиција и неопходних трошкова, морају се предвидети и финансијска средства за 
комплетно испитивање отпадних вода, земљишта, депонијског гаса, испитивање 
амбијенталног ваздуха, испитивање буке у животној средини, постављање пијезометара и 
испитивања подземних вода, испитивање опреме за рад у летњем и зимском периоду, 
микроклиме итд.  
 

 
 Промоција рада ЈКП РДП у 2017. години:Циљ је да се максимално поштује принцип: 
отворен и транспарентан рад РДП, што би повећало поверење јавносту у раду РДП. 
Планиране активности: 

- Сајт ЈКП РДП: Континуирани и стручни рад на ажурирању сајта са циљем да на сајту 
буду доступни подаци сходно Закону о јавним предузећима, подаци о мониторингу 
животне средине, подаци о пословању ЈКП РДП и подаци о активностима на РДП; 

- Локални, регионални и централни медији да имају приступ информацијам о 
целокупном раду ЈКП РДП и информације о резултатима мониторинга животне 
средине; 

- Да се изради прилог о одлагању комуналног отпада у општинама у Србији, како би 
грађани Пирота и Пиротског округа имали могућност да се увере у све предности 
функционисања одлагања комуналног отпада на РДП и да се тиме утиче на повећање 
свести и одговорности грађана за заштиту животне средине и примарну селекцију 
отпада.  

 
 

 

8.1.  ПЛАН ВРШЕЊА МОНИТОРИНГА  
 

 

Утврђивање квалитета  ваздуха амбијента узорковањем и одређивање садржаја 
сумпор диоксида (SO2), азот диоксида (NO2), чађи. Квалитет амбијенталног ваздуха се прати 
у периоду од 30 дана, на два мерна места, једном годишње........................... 120.000,00 дин. 
 
Мерење емисије депонијских гасова (CO, CО2, О2, CH4, H2S). Мерење емисије 
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депонијских гасова  се ради два пута годишње. Тренутно на телу депоније постављена су 
укупно 22 биотрна.............................................................................................440.000,00дин. 
 
Испитивање квалитета отпадних вода. Испитивање квалитета  отпадних вода се ради 
четри пута у току године, а узорковање се ради на три мерна места и то: улаз у аерациону 
лагуну, излаз из аерационе лагуне и таложна ............................................... 140.000,00 дин. 

 
Испитивање квалитета земљишта. Испитивање квалитета земљишта се ради једном у 
току године, на четри мерна места. ................................................................ 130.000,00 дин. 

 
Испитивање квалитета подземних вода. Испитивање квалитета подземних вода се раде 
четри пута у току године, а узорковање се ради на три мерна места.............. 240.000,00 дин. 

 
Испитивање квалитета површинских вода. Испитивања квалитета површинских вода се 
раде два пута годишње на четри  мерна места .............................................. 136.000,00 дин. 
 
Испитивање квалитета техничке воде која се користи за домаћинство у ЈКП РДП- 
два пута годишње............................................................................................  10.000,00 дин. 
 
УКУПНО: ........................................................................... 1.216.000,00 дин без ПДВ-а 

 

 
 
 
 
Испитивање услова радне околине (микроклима – летњи период, зимски период) са 
издавањем стручног налаза ............................................................................... 8.000,00 дин. 
 
Испитивање услова радне околине (осветљеност) са издавањем Стручног налаза 
........................................................................................................................... 8.000,00 дин. 
 
Испитивање услова радне околине ( физичке штетности- бука) са издавањем 
Стручног налаза ................................................................................................ 3.000,00 дин. 
 
Преглед и провера булдожера са издавањем стручног налаза ....................... 4.500,00 дин. 
 
Преглед и провера компактора са издавањем Стручног налаза ................... 4.000.00 дин. 
 
Преглед и провера уређаја за прање са издавањем Стручног налаза.......... 3.000,00 дин. 
 
Преглед и провера пумпе ( 4 комада) са издавањем Стручног налаза ..........12.000,00 дин. 
 
Преглед и испитивања електричне инсталације са издавањем Стручног 
налаза................................................................................................................12.000,00 дин. 
 
Преглед и испитивање система за  за дојаву пожара Alpha 1000. Преглед и 
испитивање  се обавља два пута у току године. .............................................  17.000,00 дин. 
 
Преглед и испитивање ПП апарата, хидрантских црева, 
хидранта..........................................................................................................23.000,00 дин. 
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Дератизација тела депоније и дезинсекција мува. У току године се раде 4 (четри) 
услуге дератизације и 2 (две) услуге дезинсекције мува .................................100.000,00 дин. 
 
 
 
УКУПНО................................................................................ 194.500,00 дин. без ПДВ-а 
 
 
 
 
 
 
8.2. Сервисирање радних машина.........................................2.500.000,00 дин.без ПДВ-а 
 
 
ЈКП РДП за редован процес обављања своје делатности непрестано употребљава радне 
машине и то компактор и булдожер.  
На основу детаљног прегледа и дефектаже кварова на булдожеру „Shantui SD22RK“ 
обављеног од стране овлашћеног сервиса „Корковадо“ д.о.о. из Београда, констатновано је 
да је већина физичких оштећења и неисправности у раду појединих сколопова и агрегата 
последица неколико удара у веома чврсте предмете, објекте или услед падова, неадекватног 
и направовременог одржавања и нестручног руковања од стране људи у ЈКП „Регионална 
депонија Пирот“ који  су задужени за одржавање и руковање овом машином. Такође је 
констановано да стање горе поменутих склопова и агрегата је такво да није могуће 
извршити било какву поправку или машински ремонт и захтева угрању следећих делова: 
 

1. Затежни точак (комплет) - 2 комада; 
2. Горње ролне (комплет) - 4 комада; 
3. Завртњи папуча гусенице - 10 комада; 
4. Чаура и манжетна левог шпанера гусенице.  

 
Како је дошло до квара на радној машини булдожер, неопходно је извршити ванредни  
сервис ове машине. Истраживајући и анализирајући тржиште, предвиђања су да ће за ову 
врсту услуге бити неопходна финансијска средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара.  
 
 
 
Такође, поред горе наведеног ванредног  сервиса, потребан је и велики  сервис компактора. 
Овај сервис је неопходан, а на основу чињенице да од самог почетка експлатације 
компактора није вршен велики сервис, па ће за  ту врсту услуге, а на основу предвиђања, 
ЈКП РДП морати да издвоји ........................................................................ 500.000 динара. 
 
 
 
8.3. Инвестиције планиране за 2017. годину: 
 

Набавка пикап возила је ...................................................... 3.000.000,00 динара са ПДВ-ом 
 

Набавка овог возила које поседује отворени товарни простор  је неопходна како би се на 
приступачнији и повољнији начин, допремало гориво за рад радних машина које делују на 
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телу депоније као и  осталих потреба регионалне депоније, а које се огледају у превозу 
неопходних средстава за рад и опереме за рад. ЈКП РДП поседује путничи аутомобил који је 
таквих карактеристика да не може да служи у друге сврхе осим за превоз путника. С 
обзиром да се ЈКП РДП налази ван града Пирота, а да се текуће набавке за контуирано 
функционисање ЈКП РДП врше у самом граду, набавка овог возила је неопходна.    
 
  

 
На слици је приказан модел пикап возила. 

 
 
Набавка рачунарске опреме.......................................130.000,00 динара са ПДВ-ом 
 

Пословање ЈКП РДП се огледа у томе да је за пословање неопходно набавити лаптоп 
рачунаре као саставни део нормалног фунционисања и ван седишта ЈКП РДП. Узимајући у 
обзир да се седиште ЈКП РДП ван града Пирота неопходна је набавка Лап топ рачунара. 
Такође неопходна је набавка скенера и штампача у боји као неопходне опреме за рад. 
 
 
 Набавка канцеларијске опреме ................................ 250.000,00 динара са ПДВ-ом 
 
ЈКП РДП је од самог почетка рада користила канцеларијски намештај у власништву града 
Пирота  који је застарео и нефункционалан Део намештаја је замењен новим, али због 
непрестаног стварања архивске документације, неопходно је набавити додатне ормане. 
Такође , потребно је заменти старе дотрајале столице и столове и употпунити чајну кухињу. 
 

Набавка алата за обављање непроизводних делатност.. 150.000,00 динара са 
ПДВ-ом 
 
Узимајући у обзир да је ЈКП РДП предузеће које између осталог презентује очување животне 
средине, неопходно је редовно одржавати зелене површине на комплексу ЈКП РДП, а чија 
укупна површина износи блзу 160.000 м². За редовно одржавање потребно је набавити 
моторну косачицу, моторну косу, моторну тестеру. Такође, неопходна је набавка компресора 
и набавка одговарајућих прикључака који ће се користити за редовно подмазивање радних 
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машина,  бојење металних површина и других активности како би се визуелни изгед 
депоније довео на највиши ниво. Поред побројаних, потребно је набавити апарат који ће 
бити коришћен за стално одржавање средстава за рад и за израду металне конструкције 
биотрнова. Биотрнови се констатно надограђују, с обзиром да се повећава количина 
одложеног отпада па ће апарат за варење бити неопходан у даљем раду. 
 
УКУПНО ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ.......................................................  3.530.000,00 са ПДВ-ом 
 
 

 
9. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ  ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 
9.1.Планирани приходи за 2017. годину:  
 

Корисник услуга 
Количина отпада у 
тонама предвиђено 

(2017. год.) 

Планирани приход у 
динарима  

1  2  3 

Пирот             17.000 
           

22.015.000,00 

Бабушница               1.500             1.942.500,00 

Бела Паланка                3.000             3.885.000,00 

Димитровград                2.500 
              

3.237.500,00 

Отпад из индустрије             5.500             8.000.740,00 

Посебне ситуације                   500             951.135,00 

Укупно        30.000 44.031.875,00 

Напомена: Количине отпада су предвиђене на основу довоза комуналног отпада комуналних предузећа и на 

основу довоза комуналног отпада који потиче из индустрије током 2016. године. Током 2017. године се не очекује 
значајна реализација ванредноог посла одлагања комуналног отпада.  
Разлог: у 2014, 2015. и 2016. години реализован је значајан посао одлагања комуналног отпада чије је порекло 
са локације бивше дивље депоније, непосредно уз фабрику „Tigar Tyres“, која је због проширења капацитета била 
у обавези да просеје земљиште са локације и одложи комунални отпад. Током 2017. године реално нема 
присутна наведена инвестиција. 
 

Позиција расхода по наменама 
  

Р.бр Врста трошка  
Остварено у  
2016. години 

План за  
2017. годину 

1  2  3 4 

1.  Трошкови материјала  4.292.700,00 11.960.000,00 

2.  Трошкови зарада и 14.763.200,00 18.043.032,28 
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накнада 

3.  
Трошкови производних 

услуга  
8.569.784,00 4.702.200,00 

4.  
Трошкови амортизације  

 
400.000,00 450.000,00 

5.  
Нематеријални трошкови  

 
2.783.961,00 3.253.000,00 

УКУПНО: 
 30.809.645,00 38.408.232,28 

 

 
 
 Национална стратегија управљања отпадом јасно указује на потребу подизања јавне 
свести код становништва, које непосредно својим деловањем утиче на сам процес настанка 
отпада. Настајање отпада, руковање отпадом и степен неовлашћеног одлагања отпада су 
активности са којима се сваки грађанин сусреће из области управљања отпадом. На однос 
становништва према овим активностима се може позитивно утицати кроз кампању подизања 
јавне свести и едукативне мере о негативним утицајима неодговарајућег поступања са 
отпадом на здравље људи и животну средину. Кампања ће садржати промотивне активности 
којима ће се тражити и институционална подршка на свим нивоима, од локалних самоуправа 
до републичких институција и доносиоца одлука. Такође, у великој мери учешће у овим 
активностима потребно је обезбедити кроз рад еколошких покрета и невладиних 
организација које се баве заштитом животне средине.  
 Активности на промоцији изградње модерне депоније регионалног карактера по 
стандардима Европске уније, која  обезбеђује депоновање комуналног отпада на чист и 
безбедан начин по становништво и животну средину, као и системско управљање 
комуналним отпадом, предузимаће се путем медија и на друге адекватне начине 
комуникације са грађанством (јавне трибине, едукативне радионице, рад са предшколском и 
школском децом и сл.).  
 Имајући у виду основну делатност предузећа, регионални карактер као и еколошки 
значај планираних активности, Предузеће, у складу са Законом о јавним предузећима и 
обављањем делатности од општег интереса, планира средства за промотивне активности, 
рекламу и пропаганду.  
 

 

Рекапитулација прихода и расхода 
 
 

                                                                ( у динарима) 

Ред. 

бр 

Врста  Процена за 

2016. годину 

План за  

2017. годину 

1 Укупан приход 44.533.981,17  44.031.875,00 

2 Укупан расход 30.809.645,00 38.408.232,28 

 Добит: 13.724.336,17 5.623.642,72 
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Структура расхода по наменама 

 

                     

Конто Врста расхода 

Процена 2016. 

год. 

План за 2017. 

год. 

1 2 3 4 

   Укупни пословни расходи 30.809.645,00 38.408.232,28 

51 Трошкови материјала 4.292.700,00 11.960.000,00 

51200 Материјал за одржавање осн.средстава 490.000,00 4.300.000,00 

Образложење  трошкова на конту 51200 за 2017. год: 

- - Материјал и делови за непредвиђене кварове колске  ваге.................................................200.000,00 

-  

- - Пластичне цеви за надоградњу биотрнова.Надоградња биотрнова је редован процес у пословању 

ЈКП РДП.....................................................................................................................................150.000,00 

-  

- -Израда пијезометара са постављањем на телу депоније........................................................200.000,00 

-  

-Техничка вода са услугом довоза за потребе прања возила, круга депоније, и др. По овом конту 

трошкови су повећани из разлога што у претходном пословању круг депоније није адекватно 

одржаван. Такође није вршено прање возила, као обавезан технолошки процес  на депонији, те је 

неопходно повећати трошкове у 2017. години........................................................................350.000,00 

  

- У досадашњем пословању, претходних година, велика количина земље довожена је без накнаде, а 

због радова на Коридору 10. С обзиром да се радови на Коридору 10 ближе крају неопходно је 

повећање средстава за набавку земље за прекривање тела депоније, са одговарајућим параметрима, 

као редован технолошки процес.....................................................................2.000.000,00 

 

- Шљунак и камени агрегат  одређене гранулације , за привремене приступне путеве на телу депоније 

и испуну биотрнова..................................................................................................1.210.000,00 

 

-Набавка плетива и гвожђа за биотрнове..................................................................................190.000,00 

 

 

51220 Трошкови резервних делова 60.000,00 60.000,00 

Образложење  трошкова на конту 51220 за 2017.год: 

 -У случају настанка непредвиђених кварова на опреми у ЈКП РДП 

 

51400 Трош.материјала за одржавање радних машина 290.000,00 2.500.000,00 

Образложење  трошкова на конту 51400 за 2017.год: 

-Ванредни сервис булдожера и компактора. С обзиром да је дошло до квара на булдожеру, 

предвиђања су да ће трошкови за ванредан сервис ове машине износити 2.000.000,00. Такође, 

неопходан је и редован сервис компактора, са предвиђањем да ће трошак за тај сервис износити 

500.000,00 

 

51250 Трошкови алата и ситног инвентара 100.000,00 100.000,00 

Образложење  трошкова на конту 51250 за 2017.год: 
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-Приручни алат и други ситан алат за одржавање зелених површина у ЈКП РДП, неуређених 

површина депоније, дрвореда,административне зграде и објеката на депонији 

 

51211 Трошкови канцеларијског материјала 110.000,00 110.000,00 

Образложење  трошкова на конту 51211 за 2017.год: 

-Канцеларисјки материјал за обављање редовних пословних активности(папир, оловке, регистратори 

и др.) 

 

51290 Трошкови осталог материјала 110.000,00 110.000,00 

Образложење  трошкова на конту 51290 за 2017.год: 

-Остали трошкови материјала ( тонер, преносиве меморије и остали материјали неопходни за 

пословање , а који се јављају у редовном раду) 

 

51291 Трошкови хтз опреме 115.000,00 150.000,00 

Образложење  трошкова на конту 51291 за 2017.год: 

Набавка радних одела, заштитних ципела, гумене чизме, заштитне рукавице, кабанице  и др. ХТЗ 

опрема. Трошкови на овом конту су повећани у односу на претходну годину из разлога што је ХТЗ 

опрема за запослене исхабана па је неопходно обновити је у целости. 

 

51310 Трошкови горива и мазива 2.000.000,00 3.500.000,00 

Образложење  трошкова на конту 51310 за 2017.год: 

С обзиром да је рад радних машина на телу депоније за потребе редовног одржавања самог тела 

депоније био смањен због неефикасног пословања у претходном периоду, неопходно је упослити 

машине капацитетом који ће оправдати захтеве технологије депоновања. Поред наведеног, треба 

набавити и уља и мазива за сервис булдожера и компактора. 

 

51390 Утрошена остала горива 10.000,00 30.000,00 

Образложење  трошкова на конту 51340 за 2017.год: 

-Плин за загревање просторија 

30.000,00 

51340 Утрошена Електрична енергија 1.000.000,00 1.000.000,00 

Образложење трошкова на конту 51390 за 2017.год: 

-У досадашњем пословању ЈКП РДП није плаћала утрошену електричу енергију, већ је у име ЈКП 

РДП, електричну енергију плаћала Општина Пирот. На захтев Општине Пирот ЈКП РДП је у 2016. 

години почело да плаћа своја дуговања према Електродистрибуцији Пирот. 

 

51222 Хемијска средства за одржавање хигијене 7.700,00 100.000,00 

Образложење трошкова на конту 51222 за 2017.год: 

У 2016. години на овом конту је исказана рачунараска опрема  у укупном износу од 7.700,00 динара. 

С обзиром да се овај конто односи на трошкове осталог, режијског материјала, на овом конту ће се 

исказати утошена хемијска средства за одржавање хигијене. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВИСИНЕ УКУПНИХ ТРОШКОВА МАТЕРИЈАЛА: 

 

Упоређујући трошкове материјала у 2013,2014,2015 и 2016. години са планираним трошковима 

материјала за 2017. годину, може се видети да је у 2017. години знатно одступање ових трошкова у 

односу на претходне године. 

У 2013. години, трошкови материјала су у укупном износу од 3.271.000,00 динара. 2014. године, 



ППллаанн  ии  ппррооггрраамм  ппооссллоовваањњаа  ззаа  22001177..  ггооддииннуу  ЈЈККПП  ““РРееггииооннааллннаа  ддееппоонниијјаа  ППиирроотт””  ППиирроотт  

36 

 

трошкови по овој класи су у укупном износу од 4.634.031,00 динара. ЈКП РДП је у 2015. години 

направила трошкове материјала у сличном износу као и 2013. или тачније 3.173.248,00 динара. 

Процена је да ће трошкови материјала у 2016. години износити 4.292.700,00 динара али се мора 

нагласити да је у тај износ урачунат и трошак електричне енергије, који до сада није постојао, те из 

тога следи да је и у 2016. години, ако се изузме утошена електрична енергија, укупан трошак 

материјала сличан као и 2013. и 2014. године. 

 

С обзиром да је неопходно у 2017. години извршити ванредан сервис булдожера, а на основу 

детаљних прегледа и дефектаже кварова од стране овлашћених сервисера и њихове констатације да је 

већина физичких оштећења и неисправности у раду појединих склопва и агрегата, последица 

неколико удара у веома чврсте предмете, објекте или услед падова. Овај сервис повећаава трошкове 

материјала у укупном износу од 2.000.000,00 динара. Такође је потребно урадити и велики сервис 

компактора с обзиром да  од почетка експлоатације компактора није рађен овај вид сервиса, те на име 

тога се повећавају трошкови материјала за још 500.000,00 динара. 

У будућем пословању ЈКП РДП неопходно и редовно плаћати утрошену електричну енергију што 

повећава трошкове за још 1.000.000,00 динара. 

Како радне машине због горе наведених кварова нису радиле пуним капацитетом, да би се оправдала 

технологија одлагања и сабијања отпада у потпуности, потребно је, након сервиса радних машина, 

исте ангажовати већим капацитетом, што ствара додатне трошкове горива у износу од 1.500.000,00. 

Анализирајући Аналитички контни план за привредна друштва, трошкови набавке воде, земље и 

материјала за одржавање основних средства, који су у досадашњем пословању вођени на конта 

53100,53101 и 53201, су пребачени са наведених конта на конто 51200. На основу тога, класа 

трошкова 51 ће бити повећана за износ трошкова на контима 53100,53101 и 53201. Самим тим 

пропорционално ће бити смањени трошкови у класи 53 а на име наведених конта у укупном износу 

од 3.750.000,00 динара. 

 

 

конто  Процена 

остварења 2016. 

План 2017. 

52 Укупни трошкови зарада и накнада 14.763.200,00 18.043.032,28 

52 Маса зарада 10.654.499,00 10.654.499,00 

52000 Трошкови нето зарада 5.911.456,00 5.911.456,00 

52100 Трошкови пореза на зараде 636.443,00 636.443,00 

52101 Трошкови доприноса на терет послодавца 1.463.263,00 1.463.263,00 

52102 Трошкови доприноса на терет радника 1.626.757,00 1.626.757,00 

52900 Разлика уплаћена у буџет РС 1.016.580,00 1.016.580,00 

1.Образложење планиране исплате зараде за 2017.годину  дато је у табели број 1 и табели број 2 које 

се налазе у прилогу. 

2.С обзиром да ЈКП РДП нема усвојен План пословања за 2015. и 2016.годину,коришћена је маса 

зарада у износу од 10.654.499,00 динара из Плана пословања за 2014.годину ,који је последњи усвојен. 

3.У 2016.години запослени у ЈКП РДП (на пословима чувара) су тужили ЈКП РДП за неисплаћену 

зараду по основу ноћног рада,рада за време државног празника,рада недељом и прековремени рад. 

Основни суд у Пироту је донео пресуду број 245/16 у корист запосленог у ЈКП РДП. Како би избегли 

даље трошкове,сходно законом о раду,потписаним уговорима о раду између запослених и ЈКП РДП,за 

новембар и децембар 2016.године,запосленима,који су остварили то право,се исплаћује увећана 

зарада по основу ноћног рада,рада за време државног празника,рада недељом,а оптималном 

организацијом запослени(чувари) не остварују прековремени рад. 

4.У 2016.години сви запослени ,укључујући и тадашњег директора,су тужили ЈКП РДП за 

неисплаћени топли оброк од априла 2015.године до данас и за неисплаћени регрес за годишњи одмор 

за 2015.и 2016.годину. Запослени и  дотадашњи директор у тужби,као правни основ користе : На 

основу члана 246.став 2.Закона о раду („Службени гласник РС“,бр.24/05,61/05,54/09,32/13 и 75/14), 
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Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и синдикат комуналних делатности 

„Независност“ и Влада Републике Србије 5.марта 2015.године закључили су ПОСЕБАН 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР. 

На основу члана 65.овог уговора,запослени има право на накнаду трошкова за исхрану у току рада у 

износу од најмање 250,00 динара у бруто износу. 

На основу члана 66.овог уговора.запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора,са 

припадајућим порезима и доприносима,најмање у висини 75% просечне исплаћене зараде по 

запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа 

надлежног за статистику,за претходну годину. 

Како би избегли даље судске трошкове,трошкове адвоката и трошкове законске затезне камате,за 

новембар и децембар 2016.године,запосленима који сходно законом ораду су остварили то право се 

исплаћује топли оброк у бруто износу од 250,00 дневно за дане проведене на раду и регрес у бруто 

износу од 3.838,00 месечно. 

5.За новембар и децембар 2016.године, обрачуната маса зарада у ЈКП РДП месечно износи 900.000,00 

динара. 

6.Маса зарада за 2017.годину је планирана у износу од 10.654.499,00 динара,што обухвата 

непромењену основну зараду запослених из 2014.године,увећану запојединачни износ зараде 

остварене по основу ноћног рада,рада за време државних празника,рада недељом и исплату топлог 

оброка у бруто износу од 250,00 динара дневно за дане проведене на раду и исплату регреса за 

годишњи одмор од 3.838,00 динара месечно.(НАПОМЕНА: С обзиром да се топли оброк не исплаћује 

за време годишњег одмора,плаћеног одсуства,за време проведено на службеном путу,ЈКП РДП се 

уклапа у планирану масу зарада за 2017.годину у износу од 10.654.499,00 динара. 

 

52 Трошкови накнада зарада 4.108.701,00 2.806.692,00 

52200 Трошкови накнада по уговору о делу 161.392,00 0,00 

52400 Трош. нак. по угов.о прив.пов.пословима 511.000,00 490.000,00 

1.У 2016.години су исплаћени трошкови накнаде по уговору о делу за 3,5 месеца,због продуженог и 

континуираног боловања запосленог у ЈКП РДП на пословима:књиговођа-рачуновођа. 

2.Током 2016.године по уговору о привременим и повременим пословима је ангажован радник из Беле 

Паланке на обављању послова магационера,помоћног радника,послова замена портира и оператера на 

колској ваги. 

Током 2017.године планирано је да се ангажује незапослено лице за обављање привремених и 

повремених послова неопходних за функционисање РДП. 

52600 Трошкови накнада члановима НО 1.709.847,00 856.692,00 

У 2015.години и у 2016.години закључно до септембра није исплаћивана накнада за рад члановима 

НО,те је у 2016.години исплаћена и за 2015.годину. 

52902 Трош.помоћи запосл. за смртни случај 32.000,00 0,00 

52904 Трошкови помоћи запосленима 20.000,00 100.000,00 

52910 Трош.накнаде превоза на и са посла 1.159.448,00 1.150.000,00 

52911 Трошкови дневница на службеном путу 100.000,00 100.000,00 

52909 Поклон деци запослених за Нову годину 60.000,00 60.000,00 

52940 Трошкови смештаја и хране на терену 8.146,00 50.000,00 

52901 Трош.отпремнине за раскид рад.односа 294.783,00 0,00 

52980 Накнада штете за неискоришћен годишњи 

одмор приликом престанка рад.односа 

52.085,00 0,00 

Током 2016.године исплаћене су отпремнине за раскид радног односа за два запослена у ЈКП РДП и 

накнада штете за неискоришћени годишњи одмор приликом престанка радног односа за два 

запослена,због проглашења технолошког вишка. 

52 Трошкови заосталих зарада 0,00 4.581.841,28 

52991 Неисплаћени трошкови за прековремени 0,00 1.394.950,00 
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рад,ноћни рад,рад на дан државних празника и 

рад недељом 

План за 2017.годину измирења неисплаћених наведених трошкова је урађен на основу пресуде 

Основног суда у Пироту бр.245/16 од 19.10.2016.године за запосленог.Пресуда се односи на период 

септембар 2013.године-април 2016.године,укупно 32 месеца. 

У сваком тренутку у портирској служби раде 5 портира,четри су стална,а два радника мењају наведене 

портире по потреби. 

По пресуди за једног портира,нето за исплату по предметном основу је .....144.738,86 дин. 

По пресуди за једног портира,маса за исплату по предметном основу су.......98.694,97 дин. 

По пресуди за једног портира,маса за исплату по предметном основу је......243.434,00 дин. 

За пет портира наведени неисплаћени трошкови за исплату по предметној основи износе 1.217.170,00 

динара. 

Обавеза ЈКП РДП  према запосленима,на име неисплаћеног ноћног рада,рада на дан државних 

празника и рада недељом за период мај 2016.године-октобар 2016.године  

( 6 месеци) износи 177.780,00 динара. 

Процењена обавеза ЈКП РДП према запосленом,по наведеном основу,за један месец износи 3.523,09 

динара у нето износу, а у бруто износу за један месец 5.926,00 динара.Исплата неисплаћених 

трошкова за пет радника,по том основу,за један месец износи 29.630,00 динара,а за 6 месеци износи 

177.780,00 динара. 

Укупна исплата за неисплаћене трошкове по наведеном основу , за период април 2013.год-октобар 

2016.( 38 месеци) износи 1.394.950,00 динара. 

 

52992 Трошкови неисплаћеног топлог оброка 0,00 1.596.924,00 

За исплату топлог оброка за период април 2015.-јун 2016.године(15 месеци) ,месечно у бруто износу 

по раднику износи 6.337,00 динара.За 12 месеци у наведеном периоду за 16 запослених неопходно је 

да се исплати за неисплаћени топли оброк износ 1.216.704,00 динара. 

НАПОМЕНА:За 2015.годину исплата топлог оброка је умањена за један месец због коришћења 

годишњих одмора запослених. 

За 2016.годину исплата топлог оброка је умањена за један месец због коришћења годишњих одмора 

запослених. 

За 2015. и 2016.годину исплата топлог оброка је умањена за један месец по основу коришћења 

боловања,плаћеног одсуства,службени пут и слично. 

За исплату топлог оброка према запосленима у ЈКП РДП ,а на име неисплаћеног топлог оброка у 

периоду јул 2016.-октобар 2016.године( 4 месеца) неопходно је у бруто износу 380.220,00 динара. 

НАПОМЕНА:У октобру 2016.год.у ЈКП РДП су 14 запослених. 

За период јул-октобар 2016.године одређени број запослених није био присутан на послу 

због:службеног пута,боловања и слично. 

Укупна обавеза ЈКП РДП према запосленима на име неисплаћеног топлог оброка у периоду април 

2015.-октобар 2016.године( 19 месеци) износи 1.596.924,00 динара 

52993 Трошкови неисплаћеног регреса 0,00 1.589.967,28 

Узимајућу у обзир просечну бруто зараду у РС за 2015.годину у износу од 61.420,75 динара што је 

основ за обрачун регреса,процена је да је обавеза ЈКП РДП на име исплате регреса запосленима за 

2015.годину,по запосленом износи у бруто износу 54.311,33 динара,што је неопходно да за 16 

запослених ЈКП РДП на име регреса за 2015.годину исплати 868.981,28 динара. 

Узимајућу у обзир просечну бруто зараду у РС за 2016.годину у износу од 61.152,75 динара,што је 

основ за обрачун регреса,процена је да је обавеза ЈКП РДП на име регреса запосленима за 

2016.годину по запосленом износи 54.074,32 динара,што је неопходно да за 16 запослених ЈКП РДП 

на име регреса за 2016.годину исплати:720.986,00 динара. 

НАПОМЕНА:За новембар и децембар 2016.године планирано је да се исплати регрес за годишњи 

одмор. 

Укупно за неисплаћени регрес за коришћење годишњег одмора за 2015.и 2016.годину за 16 

запослених у ЈКП РДП неопходно је да се исплати 1.589.967,28 динара. 
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53 Трошкови производних услуга 8.569.784,00 4.702.200,00 

53010 Трошкови производних  услуга 800.000,00 200.000,00 

Образложење  трошкова на конту 53010 за 2017.год: 

Планира се да ће у 2017. години бити потребна услуга превоза материјала, које је власништво ЈКП 

РДП, са локације на којој се налази на локацију тела депоније , за потребе уређења самог тела. ЈКП 

РДП не поседује превозно средство које би могло да врши превоз поменутог материјала, те самим 

тим је неопходно ангажовање превозног средства. 

53100 Трошкови транспортних услуга(довоз воде) 170.000,00 0,00 

Образложење  трошкова на конту 53100 за 2017.год: 

-Средства предвиђена за ове трошкове су пребачена на конто 51200 

 

53101 Трошкови превоза земље 1.108.000,00 0,00 

Образложење  трошкова на конту 53101 за 2017.год: 

-Средства предвиђена за ове трошкове су пребачена на конто 51200 

 

53110 Трошкови баждарења опреме 64.000,00 80.000,00 

Образложење  трошкова на конту 53110 за 2017.год: 

-Трошкови обавезног баждарења ваге на годишњем нивоу. У 2016. години трошкови на овом конту 

су 64.000,00 динара, али због могућег повећања цене баждарења од стране добављача, повећана су 

планирана финансијска средства по овом конту. 

 

53120 Трошкови фиксног телефона 10.000,00 15.000,00 

Образложење  трошкова на конту 53120 за 2017.год: 

 

-С обзиром да је план у 2017. години да запослени имају већу могућност деловања у процесу рада, 

а то захтева, поред осталог,  и комуникацију путем фиксног телефона, неопходно је повећати 

трошкове фиксног телефона. 

 

 

53121 Трошкови мобилног телефона 190.000,00 150.000,00 

Образложење  трошкова на конту 53121 за 2017. год: 

-С обзиром да је план у 2017. години да запослени имају већу могућност деловања у процесу рада, 

а то захтева, поред осталог,  и комуникацију путем мобилног телефона, неопходна су наведена 

средства за трошкове мобилног телефона 

 

53122 Трошкови брзе поште 1.500,00 1.500,00 

53123 Трошкови ПТТ услуга(слање поште) 30.000,00 30.000,00 

53124 Трошкови интернета 40.000,00 40.000,00 

53125 Трошкови ПТТ услуга(доплатне марке) 200,00 200,00 

53190 Трошкови осталих транспортних услуга 27.000,00 30.000,00 

Образложење трошкова на конту 53190: 

Непредвиђени транспортни трошкови у пословању ЈКП РДП 

53200 Трошкови услуга одржавања основних средст. 2.200.000,00 490.000,00 

Образложење  трошкова на конту 53200 за 2017.год: 

- -Ручно чишћење уливне грађевине, граничних канала, одводних канала, сливног канала, као и 



ППллаанн  ии  ппррооггрраамм  ппооссллоовваањњаа  ззаа  22001177..  ггооддииннуу  ЈЈККПП  ““РРееггииооннааллннаа  ддееппоонниијјаа  ППиирроотт””  ППиирроотт  

40 

 

сабијање интерних саобраћајница ваљком. Ову врсту услуга вршиле су фирме у виду машинског 

чишћења. План је да у 2017. години ове радове врше запослени у ЈКП РДП као и евентуално 

ангажована правна лица са услугом ручног чишћења те се на тај начин трошкови по овоим 

пословима знатно смањују . 

- Уређење нових зелених површина на прилазима и у кругу депоније; радови на сађењу нових 

дрвореда на прилазима и у кругу депоније; одржавање дрвореда(окопавање, заливање, чишћење); 

услуге одржавања неуређене површине депоније (кошење траве, чишћење шибља) 

 

53201 Трошкови материјала одржавања осн.средстава 1.150.000,00 0,00 

Образложење  трошкова на конту 53201 за 2017.год: 

-Средства предвиђена за ове трошкове су пребачена на конто 51200 

53203 Трошкови одржавања путничког аутомобила 60.000,00 60.000,00 

53205 Трош. одржавања електро опреме и инсталац. 50.000,00 350.000,00 

Образложење  трошкова на конту 53205 за 2017.год: 

-Услуга ремонта и замена  електо опреме на систему за пречишћавање отпадних вода (пловци на 

пумпи и на аераторима,  систем за аутоматску контролу рада постројња, систем за даљинску 

контролу и мониторинг постројења). 

- Сервис електо опреме на систему за пречишћавање отпадних вода 

-Набавка и монтирање мерача протока отпадних вода 

- Надоградња постојећег система за видео надзор 

 

53206 Трош.одржавања рачунарске опреме  85.000,00 85.000,00 

Образложење  трошкова на конту 53206 за 2017.год: 

- С обзиром да се рачунари непрекидно користе и да долази до кварова на истим, неопходна су 

повремне поправке. Трошкови по овом основу су предвиђени на основу искуства из претходног 

пословања. 

 

53210 Трош.усл. на инвестиц.одржавању осн.сред. 570.000,00 200.000,00 

Образложење  трошкова на конту 53210 за 2017.год: 

Трошкови на непредвиђеним кваровима колске ваге 

( замена мерних ћелија, уређаја за мерење и др.) . Колска вага има осам мерних ћелија. На основу 

искуства из  претходног пословања, цена једене мерне ћелије износи око 24.000,00 динара те су 

наведена новчана средства неопходна за непредвиђене кварове на мерним ћелијама. 

 

53211 Трошкови регистрације возила 27.824,00 30.000,00 

53500 Трош.огласа у новинама,часописима и сл. 19.940,00 30.000,00 

53540 Трошкови приручника и других публикација 50.000,00 50.000,00 

Образложење трошкова на конту 53540 за 2017. год: 

С обзиром да је неопходно пратити ажурирање прописа за управљање отпадом, неопходно је 

издвојити новчана средства за едукацију по наведеном основу. 

53502 Трошкови за проспекте и плакате 50.000,00 50.000,00 

Образложење трошкова на конту 53502 за 2017.год: 

ЈКП РДП је предузеће чији је један од основних циљева заштита животне средине. Полазећи од 

тога, неопходно је истицати у окружењу значај заштите животне средине у виду проспеката, 

плаката и слично. 

53590 Остали трошкови за рекламу и пропаганду 144.000,00 270.000,00 

Образложење трошкова на конту 53590 за 2017.год: 
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-План је да у 2017. години ЈКП РДП учествује у изради и емитовању медијског прилога на одлагању 

комуналлног отпада у општинама у Србији. Циљ ове активности је приказ значаја пројекта 

уређених санитарних депонија, уз максимално очување животне средине, у односу на неуређена 

сметлишта-дивље депоније. 

-Новогодишњи промотивни материјал 

 

 

 

 

53690 Остали трошкови истраживања 470.000,00 100.000,00 

Образложење  трошкова на конту 53690 за 2017.год: 

Трошкови израде катастарско - топографског плана тела депоније  

 

 

53930 Трош.израде техн.документација 440.000,00 920.000,00 

Образложење трошкова на конту 53930 за 2017 год: 

 

-Ажурирање и ревалоризација извођачких пројекта за израдњу другог тела 

депоније.......................................................................................................................................250.000,00 

 

- Студија изводљивости за постројење за издвајање секундарних сировина са максималном 

инкорпорацијом већ купљене опреме која би се применила у технологији наведеног постројења и 

анализе укупних трошкова: целокупна инвестиција, опретивни трошкови, реализовани 

приходи...........................................................................................................................................150.000,00 

 

- Студија изводљивости израде мини голф терена у кругу депоније која има за циљ да одреди 

потенцијал одређене локације за мини голф терен, технолошка и техничка решења са намером да 

грађанима Пиротског округа обезбеди мини голф терен, обезбеди отворен и трансспарентан рад 

депоније и тиме се повећа поверење јавности у раду ЈКП РДП са трошковима: инвестиције, 

оперативни трошкови и евентуална корист..................................................................................70.000,00 

 

- Студија изводљивости воденог орошавања на телу депоније коришћењем пречишћених отпадних 

вода са тела депоније која има циљ да одреди технологију и техничка решења да би се повећала 

економска сигурност у санирању отпадних вода са тела депоније и еколошка сигурност тела 

депоније са трошковима: инвестиција, оперативни трошкови..................................................80.000,00 

 

-Студија изводљивости за систем прања гума на камионима која довозе комунални отпад на 

депонију, која има циљ да одреди технологију и техничка решења, максимално да инкорпорише 

расположиву опрему и инфраструктуру за систем прања гума са трошковима: инвестиције и 

оперативни трошкови.....................................................................................................................50.000,00 

 

- Студија изводљивости експлоатације гаса са депоније која има за циљ да одреди технологију 

експлоатације и коришћење гаса са депоније са трошковима: инвестиција, оперативни трошкови и 

могућа остварена корист...............................................................................................................120.000,00 

 

-Пројекат санације геотекстилног слоја на телу депоније........................................................150.000,00 

 

- Израда пројекта за постављање три пијезометара у кругу депоније. Присуство пијезометара је 

неопходно због анализе подземних вода.....................................................................................50.000,00 
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53931 Трош.усл.ХТЗ 364.100,00 100.000,00 

Образложење  трошкова на конту 53931за 2017. год: 

-Набавка нових ПП апарата, пуњење и сервисирање ПП апарата и замена дотрајалих ватрогасних 

средстава и опреме. Додатна набавка ПП апарата је неопходна због повећања степена заштите од 

пожара на самом телу депоније  

 

53934 Трошкови испитивања,анализа 440.000,00 1.410.500,00 

Образложење  трошкова на конту 53934 за 2017.год: 

Трошкови мониторинга животне средине: 

Утврђивање квалитета  ваздуха амбијента............................................................................120.000,00 

Мерење емисије депонијских гасова (CO, CО2, О2, CH4, 

H2S)........................................................................................................................................... 440.000,00 

Испитивање квалитета отпадних вода.................................................................................. 140.000,00 

Испитивање квалитета земљишта......................................................................................... 130.000,00  

Испитивање квалитета подземних вода................................................................................ 240.000,00  

Испитивање квалитета површинских вода........................................................................... 136.000,00  

Испитивања квалитета техничке воде која се користи за домаћинство у ЈКП 

РДП........................................................................................................................................... 10.000,00 

 

Испитивања  и израда Стручних налаза: 

Испитивање услова радне околине (микроклима – летњи период, зимски 

период)........................................................................................................................................  8.000,00 

Испитивање услова радне околине (осветљеност)...................................................................8.000,00 

Испитивање услова радне околине ( физичке штетности- 

бука)...............................................................................................................................................3.000,00 

Преглед и провера компактора ...................................................................................................4.000,00 

Преглед и провера булдожера.....................................................................................................4.500,00 

Преглед и провера уређаја за прање...........................................................................................3.000,00 

Преглед и провера пумпе ( 4 комада)...................................................................................... 12.000,00 

Преглед и испитивања електричне инсталације.....................................................................12.000,00 

Преглед и испитивање система за  за дојаву пожара Alpha 

1000.............................................................................................................................................17.000,00 
      Преглед и испитивања ПП апарата, хидрантских црева, 

хидранта......................................................................................................................................23.000,00  

 

Дератизација тела депоније и дезинсекција мува.................................................................100.000,00 
 

Сва наведена испитивања су неопходна по основу закона који налажу вршење горе наведних испитивања 

 

53990 Трошкови осталих производних услуга 8.220,00 10.000,00 

 54 Трошкови амортизације 400.000,00 450.000,00 

 

55 Нематеријални трошкови 2.783.961,00 3.253.000,00 

55000 Трошкови ревизије 146.890,00 150.000,00 

Образложење трошкова на конту 55000 за 2017.год: 

С обзиром да су предузећа у обавези да врше екстерну ревизију пословања, неопходно је планирати 
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трошкове по овом конту а на основу наплате услуге вршења ревизије из претходних година. 

55010 Трош. финанс. услуга (ангажовање адвоката) 350.000,00 250.000,00 

Образложење трошкова на конту 55010 за 2017.год: 

Против ЈКП РДП постоје тужбе које су у процесу и које ће бити у процесу и у 2017. години. ЈКП 

РДП нема правника који би могао да заступа ово предузеће те је неопходно анагажовати адвоката 

који ће заступати ЈКП РДП у судским процесима.Таксативно наведено, судски поступци се односе 

на следећа утужења:  

1. Шест запослених радника ЈКП РДП су у 2016. години тужили ЈКП РДП на име 

неисплаћеног прековременог рада, рада за време празника и ноћног рада за период од 2013. 

године.  

2. Сви запослени радници ЈКП РДП су у 2016. години тужили ЈКП РДП за неисплаћен топли 

оброк и регрес 

3. Тужиоци Крстић Душан и други су тужили ЈКП РДП на име накнаде вредности 

неекспроприсаних парцела и објеката на њима. Предмет је још из 2014. године али је судски 

поступак и даље у току 

4. Тужиоци Сава Лилић и други су тужили ЈКП РДП на име накнаде за откуп земљишта и 

објеката. Предмет је још из 2014. године али је судски поступак и даље у току 

5. Поред горе побројаних тужби, постоје и спорови где је ЈЈКП РДП тужила предузећа  а на 

име доспелих а неизмирених потраживања.  

55020 Трошкови за консалтинг услуге 15.000,00 250.000,00 

Образложење трошкова на конту 55020 за 2017.год: 

-Услуга консултаната грађевинске и машинске струке на припреми пројектних задатака, контроли 

пројеката и реализација пројеката у оквиру реализације програма пословања за 2017. години. 

-Услуга консултанта правне струке на припреми и изради измене и допуне Оснивачког акта ЈКП 

РДП , општих аката и посебних аката у ЈКП РДП и контрола законитости у припреми и доношењу 

Одлука Надзорног одбора ЈКП РДП 

55030 Трошкови здравствених услуга 33.000,00 100.000,00 

Образложење трошкова на конту 55030 за 2017.год: 

ЈКП РДП је предузеће чија је основна делатност одлагање комуналног отпада. С тим у вези, а 

пошто су запослени директно изложени продуктима у процесу одлагања отпада, који могу да утичу 

на здравље, план је да у 2017. години сви запослени обаве систематски и санитарни предглед у 

здравственој установидва пута годишње. 

55040 Трошкови стручног образовања запослених 400.000,00 160.000,00 

Образложење трошкова на конту 55040 за 2017.год: 

Како би запослени у ЈКП РДП могли да прате све измене и новине у пословању, неопходно је 

стално стручно едуковање запослених да би се пословни задаци што ефикасније, у складу са 

законским прописима, обављали. 

 

55050 Трош.стручних часописа и публикација 100.000,00 100.000,00 

Образложење трошкова на конту 55050 за 2017.год: 

Како би се пратиле све законске измене и новине а неопходне за правилно пословање ЈКП РДП, 

план је да се у те сврхе у 2017. години издвоје наведена финансијска средства. 

55060 Трошкови одржавања софтвера 100.000,00 280.000,00 

Образложење трошкова на конту 55060 за 2017.год: 

-Како се приликом редовног пословања користе електронски програма и често долази до кварова 

истих, исте мора да отклоне лица обучена за ту врсту поправки, те су наведена финасијска средства 

неопходна за континуирано пословање ЈКП РДП..............................................60.000,00                                 

-Трошкови уређења , одржавања и ажурирања сајта ЈКП РДП  за објаву пословних активности на 

самом сајту............................................................................................................................120.000,00 
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-У досадашњем раду, ЈКП РДП је плате запошљеним обрачунавала ручно, без помоћи 

рачуноводствених програма. То је било прихватљиво узимајући у обзир чињеницу да су плате 

запослених биле фиксно одређене уговором. Како се увидело да тај принцип исплате зарада 

неприхватљив, неопходно је поседовање програма за обрачун плата да би се на што прецизнији 

начин обрачунавале зараде запослених................................................................................100.000,00 

55080 Трошкови услуга чишћења просторија 100.000,00 280.000,00 

Образложење трошкова на конту 55080 за 2017.год: 

У ЈКП РДП не постоји радно место чистача пословних просторија. С обзиром да је неопходно 

одржавати хигијену, поготово у предузећу у коме се врши довоз отпада, те је самим тим неопходно 

и комплетније и целисходниије приступити одржавању хигијене, планира се унајмљивање Агенције 

за чишћење. 

55090 Трошкови осталих непроизводних услуга 200.000,00 100.000,00 

Образложење трошкова на конту 55090 за 2017.год: 

Претпоставка је да ће по основу овог конта бити неопходна планирана финансијска средства за 

набавку воде за пиће и апарата за пијаћу воду. С озбиром да ЈКП РДП није прикључено на градски 

водовод.  

55100 Трошкови угоститељских услуга 300.000,00 210.000,00 

55101 Остали трошкови репрезентације 100.000,00 100.000,00 

55120 Трошкови за поколоне 18.000,00 60.000,00 

55240 Трош.осигурања од одго.према трећим лицима 34.353,00 35.000,00 

55250 Трош.осигурања зап.од несрећног случаја 37.464,00 38.000,00 

55290 Трош.осталих премија осигурања 39.456,00 40.000,00 

Образложење трошкова на контима 55240,55250 и 55290 за 2017.год: 

Трошкови по овим контима се планирају у 2017. години на основу осигурања из претходне године. 

Предвиђање је да ће осигурање бити по истим или сличним ценама. 

55301  Трошкови платног промета 80.000,00 80.000,00 

55400 Трош.чланарина Прив.комори Србије 0,00 25.000,00 

55402 Трош.чланарина Прив.коморе Ниш 0,00 35.000,00 

Образложење за трошкове на конту 55400 и 55402 за 2017.год: 

У претходном периоду није постојала законска обавеза плаћања чланарине Привредној комори 

Србије. Основна карактеристика новог Закона о привредним коморама је обавезно плаћање 

чланарине Привредној комори Србије и Привредној комори Ниш од 01.01.2017. године. Висину 

чланарине ће накнадно утврдити Скупштина Привредне коморе Србије али је наша претпоставка, 

узимајући у обзир чланарине које смо плаћали 2014. године, да ће укупни трошкови по овим 

контима износити као што је наведено у контима. 

55590 Остали трошкови пореза и судских спорова 50.000,00 600.000,00 

Образложење за трошкове на конту 55590 у 2017. години: 

С обзиром да се у 2017.години очекује изрицање пресуда Основног суда у Пироту а на име 

неисплаћеног топлог оброка, регреса, прековременог рада, рада за време празника и ноћног рада 

запосленима у ЈКП РДП, поред исплате горе наведених ставки, пресуде налажу и плаћање на име 

трошкова поступка. 

55900 Трошкови огласа (објављивање у сл.гласнику) 0,00 20.000,00 

55910 Трошкови такси 120.000,00 120.000,00 

55990 Остали нематеријални трошкови 100.000,00 100.000,00 

55901 Трошкови за солидарне и хуманитарне намене 70.000,00 120.000,00 

55902 Трошкови донација 300.000,00 0,00 
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55903 Остали порези по интерном обрачуну 89.798,00 0,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   ПОЛИТИКА ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА У 2017 ГОДИНИ 
 
 

 Месец  

Сектор зашт. 
жив. сред. 
И безбедност 
на раду 

Сектор 
финансијско-
административних 
послова 

Технички 
сектор 

Укупно  

 

Јануар  1 4 8 13 

Фебруар  1 4 8 13 

Март  1 4 8 13 

Април  1 4 8 13 

Мај  1 4 8 13 

Јун  1 4 8 13 

Јул  1 4 8 13 

Август  1 4 8 13 

Септембар  1 4 8 13 

Октобар  1 4 8 13 

Новембар  1 4 8 13 

Децембар  1 4 8 13 
 

 

 

 

 

10.1. Запослени по квалификационој структури  
 

Ред  

Бр.  

Квалификациона 

структура  

Остварено  

2016.  

План  

2017.  

   

1  2  3 4 

1.  НКВ 2 2 

2.  ПК  /  /  

3.  КВ  /  / 

4.  ССС  9 7 

5.  ВКВ  /  /  

6.  ВС  1 3 

7.  ВСС  1  1 

8. Магистри / / 

9. Др. наука / / 
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Укупно 13 13 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2. Планирана структура запослених по година старости  
 

 

Ред.  

бр. 

Кадровска 

структура по 
годинама живота 

План 2017. 

 од            до укупно 

1. 20 30 2 

2. 31 40 6 

3. 41 50 3 

4. 51 60 2 

5. 61 70 / 

Укупно 
запослених: 

13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3. Структура запослених по годинама радног стажа 
 

Ред.бр.  
Кадровска структура по 

годинама радног стажа  

План за 2017. 
годину 

 од                        до   

1.  0  5  4 
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2.  6  10  4 

3.  11  20  2 

4.  21  30  3 

5.  31  40  0  

Укупно запослених:                           13 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

10.4. Зараде пословодства 
 

Ред.
бр.  

Назив радног места  Број 
месеци 

рада у 

2017.  

Планирана маса 
зарада у 2017.  

Нето зарада у 
2017. месечно  

 1.  в.д. директор 
Небојша Иванов 

12  1.682.247,56 88.054,45  
(пре уплате у буџет РС 
и са толим оброком и 

регресом) 

2. Председник НО, 
Зоран Крстић 

12 189.873,48 10.000,00 

3. 5 Чланова НО: 
Драган Стојановић 
Раде Петровић 
Владица Иванов 
Мирољуб Јовановић 
Славољуб Ђурђевић 

 
12 
12 
12 
12 
12 

 
133.363,70 
133.363,70 
133.363,70 
133.363,70 
133.363,70 

 

 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 

 

 Укупна маса 
зарада 

пословодства:  

 
2.538.939,56 

 
 Политика зарада се усаглашава са Законским одредбама и уредбама Владе 
Републике Србије. 

 
 

10.5.Зараде запошљених у 2017. години 
 

Р.бр Врста трошка  
Остварено 

2016.  
План за  

2017.  

1  2  3 4 

1.  Трошкови масе 10.654.499,00 10.654.499,00 
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зарада пре умањења  

2 
Умањење од 10% по 

Уредби Владе РС 
1.016.580,00    1.016.580,00 

 
Трошкови масе 
зарада након 

умањења 
9.639.919,00 9.639.919,00  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 
 
  
11.1 Инвестиционе активности током 2014. године, 2015 и 2016. године 
 
Током 2014. године и 2015. године, реализоване су значајне инвестиционе активности и 
то: 

- Набавка извођења радова у сивој фази на депонији на платоу за секундарну 

селекцију отпада и услуге израде архитектонско-грађевинског пројекта, пројекта 

водовода и канализације и пројекта електроинсталација у ЈКП РДП 

- Набавка опреме за секундарну селакцију отпада са инсталацијом у објекту у ЈКП 

РДП 

Током 2015. године и 2016. године није реализована ни једна инвестициона активност из 
наведених разлога садржаних у уводу предметног програма. 
 
 

АНАЛИЗА ДОСАДАШЊИХ ИНВЕСТИЦИЈА И НЕОПХОДНИ УСЛОВИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ИНВЕСТИЦИОНЕ ИЗГРАДЊЕ  ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ИЗДВАЈАЊЕ 

СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ (МРФ) 
 
 
I РЕЗИМЕ АНАЛИЗЕ: 

 Потписаног:  

- Уговора о набавци извођења радова у сивој фази на депонији- на платоу за 
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секундарну селекцију отпада и услуге израде архитектонско- грађевинског 
пројекта, пројекта водовода и канализације и пројекта електроинсталације у ЈКП 
РДП. 

   - Уговора о набавци опреме за секундарну селекцију отпада са инсталацијом у 
објекту у ЈКП РДП. 

 
1.  Апсурд:  
- Уговор о набавци опреме за секундарну селекцију отпада са инсталацијом у објекту ЈКП 
РДП потписан 12.07.2014. године. 
- Уговор о набавци извођења радова у сивој фази на депонији – хала потписан 
02.03.2015. године, и то после Решења Општине Пирот од 28.11.2014. године о одбијању 
Захтева ЈКП РДП за локацијску дозволу за изградњу хале. 
 
2. Хронологија издавања грађевинске дозволе за изградњу хале: 
09.07.2014 год. - Захтев ЈКП РДП за издавање информације о локацији упућен Општини 
Пирот. 

08.10.2014. год. -  Општина Пирот тражи допуну захтева за издавање информације о 
локацији. 

28.11.2014. год. - Решење општине Пирот о одбијању Локацијске дозволе за изградњу 
хале. 

23.04.2015. год. - Захтев ЈКП РДП за издавање дозволе за изградњу Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије. 

29.04.2015. - године Закључак Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Републике Србије, којим се одбацује захтев за издавање грађевинске 
дозволе. 

12.06.2015. год. Решење Министарства о одбијању захтева ЈКП РДП за издавање 
грађевинске дозволе. 

3. Вредност: 

 Опрема за секундарну селекцију : 
- Уговорено 20.340.000,00 динара са ПДВ, 175.749,3541  ЕУР по средњем курсу НБС 

на дан потписивања уговора 
- Исплаћено:  10.170.000,00 динара -14.07.2014., аванс 87.663,04291 ЕУР по средњем 

курсу НБС на дан исплате. 
-  6.000.000,00 – 02.10.2014. године , 50.486,18193 ЕУР по средњем курсу НБС на дан 

исплате. 
-  2.400.000,00 динара – 28.10.2014 године , 20.080,23728 ЕУР по средњем курсу НБС 

на дан исплате.  
- 1.770.000,00 динара – 21.04.2015. године , 14.748,23021 ЕУР по средњем курсу НБС 

на дан исплате. Наведени износ је исплаћен за монтажу која није извршена. 
 

 Хала: 
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- Уговорено : 11.991.660,00 динара, 99.727,13974 ЕУР по средњем курсу НБС на дан 
потписивања уговора 

- Исплаћено: 5.995.830,00 динара, аванс 50% 49.765,68958 ЕУР по средњем курсу 
НБС на дан исплате. За уплећени аванс ЈКП РДП су предати пројекти у уговореној 
вредности од 720.000,00 динара и то: архитектонско-грађевински пројекат , 
пројекат водовода и канализације , пројекат електроинсталације.  

 
Апсурд: сходно уговору, пошто није обезбеђена грађевинска дозвола, ЈКП РДП требало је 
једнострано да раскине уговор и гаранцијом за уплаћени аванс да наплати износ за 
уплаћени аванс. 
 
4. Испоручена опрема: 

- 13.11.2014. године у ЈКП РДП је примљен (испоручен) Технолошко-машински 
пројекат регионалног рециклажног центра у Пироту. 

- На основу отпремница опрема је испоручивана следећом динамиком, која је у 
временском периоду знатно каснила  после извршених уплата од стране ЈКП РДП 
према добављачу и то:  

09.12.2014. –део опреме 
16.06.2015. –део опреме 
19.06.2015. –део опреме 
01.04.2016. –део опреме 

  Са напоменом да је преса БПХ 35 т, количина 1, испоручена без хидраулике и електрике. 
 
Апсурд у испоруци је следећи: 

- Упоређивајући Технолошко-машински пројекат рециклажног центра у Пироту са 
опремницама допремљене опреме, долази се до закључка да је немогуће 
установити  шта се заправо налази у ЈКП РДП, с обзиром да су отпремнице 
исказане као конструкциони делови опреме без прецизног појашњења. 

- Плаћена је монтажа опреме од 1.770.000,00 динара, а иста није извршена. 
- Плаћена је хоризонтална преса 35 т у износу од 1.800.000,00 динара, а иста није 

испоручена , пошто није испоручена хидраулика и електроника за пресу. 
 
 
5. Исплата уговорених радова: 

- За халу је потписан уговор и извршена исплата пре него што је добијена 
грађевинска дозвола. 

- За набавку опреме, тадашњи директор је вршио уплату добављачу по примљеним 
рачунима фирме „Банкпро“ Београд без испостављене привремене и окончане 
ситуације, а занемарајући чињеницу да  фирма добављач није почела монтажу 
опреме те да нема оверене грађевинске књиге  изведених радова потписане од 
стране  стручног надзора, нити  листове   грађевинске књиге, атеста за уграђен 
материјал и другу документацију, како је предвиђено чланом 4. Уговора о набавци 
опреме. 

 
6.  Рокови – Реализација уговорених обавеза: 

- Уговор о набавци опреме потписан дана 12.07.2014 године.  
 

Рок за завршетак постављања опреме за сенударну селекцију отпада са инсталацијом у 
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објекту, уговором је 60 календарских дана од дана увођења у посао извођача. 
Тадашњи директор је био свестан да извођач не може да буде уведен у посао, јер уговор 
за изградњу хале, где треба да се монтира опрема, је потписан 02.03.2015. године уз 
чињеницу да је 28.11.2014. године Решењем, Општина Пирот, одбила захтев ЈКП РДП за 
локацијску дозволу за изградњу хале. 
 
7. Гаранција издата од добављача за набавку опреме 

- Гаранција за добро извршење посла издата на износ од 1.695.00,00 динара без 
ПДВ, важила је до 28.10.2014. године, није продужавана   и по истеку рока 
важности постала је безпредметна. 

- Меница за поврћај авансног плаћања на износ од 10.170.000,00 издата је са роком 
важности 30 календарских дана дуже од уговореног рока за завршетак радова. 

 
Два апсурда:  -  Иста јеневалидна пошто није продужавана. 
              - Није активирана за повраћај аванса иако су постојали разлози: Аванс је 
исплаћен у износу од 10.170.00,00 динара добављачу 14.07.2014. године, а рок од 60 дана 
за постављање опреме је пробијен, јер  први део опреме је достављен у ЈКП РДП 
09.12.2014. године, а остали део опреме у хронологији16.06.2015, 19.06.2015 и 
01.04.2016. године. 
 
8. Примопредаја опреме 
Примопредаја опреме је уговорена на следећи начин: 

- „Примопредаја послова се врши комисијски  најкасније у року од 15 дана од 
завршетка послова.“ 

- „Испоручилац је дужан да приликом примопредаје преда кориснику, пре техничког 
прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 извода са 
приложеним атестима, као  и пројекта изведених радова у два примерка. 

Апсурди: 
- Супротно томе тадашњио директор је потписивао записнике да је видео опрему да 

је произведена код добављача 
- Нема атеста за испоручену опрему 
- Нема пројекта изведених радова у два примерка 
- Супротно томе  цео уговорени износ је исплаћен добављачу опреме од стране ЈКП 

РДП 
 
 
 

II Планирана количина одложеног отпада за 2017. годину , одложеног од 
комуналних предузећа оснивача, износе 24.000 t. То је мешовит комунални отпад  
сакупљен преко мокре канте. Предметну материју третира документ „Завршни извешатај 
стратешке студије о регионалним центима за управљање отпадом  Дубоко и Пирот 
центар“ чији је наручилац  Делегација Европске уније у Републици Србији, припремио 
„Bipro Gmbh Germany, Munich“, који је ЈКП РДП достављен 28.03.2014. године. 

 
 

A. Изводи и чињенице: 
 



ППллаанн  ии  ппррооггрраамм  ппооссллоовваањњаа  ззаа  22001177..  ггооддииннуу  ЈЈККПП  ““РРееггииооннааллннаа  ддееппоонниијјаа  ППиирроотт””  ППиирроотт  

52 

 

1. Наведени Извештај није презентован Надзорном одбору приликом доношења 
одлуке о набавци опеме за секундарну сепарацију и оснивачима ЈКП РДП 
приликом доношења одлуке о избору и куповини опреме за секундарну селекцију 
отпада и приликом доношења одлуке и изградњи хале у сивој фази хале на 
депонији- на платоу за секундарне сировине и услуге израде архитектонко-
грађевинског пројекта, пројекта водовода и канализације и пројекта 
електроинсталације. 

 
 

2. Није урађена Студија изводљивости за постројење за издвајање секундарне 
сировине пре него што се кренуло и инвестицију. Избор специфичне технологије 
која би се применила у наведеном постројењу треба да буде резултат Студије 
изводљивости, која садржи трошкове-укупну инвестицију, трошкове 
функционисања постројења и користи.  

 
3. Тадашњи директор није презентовао укупна неопходна средства за целокупну 

инвестицију изградње постројења за издвајање секундарне сировине, и тиме је 
довео у заблуду све органе који су доносили и усвајали Програм пословања за 
2014. годину, који је основ за расписивање јавне набавке за набавку опреме и 
изградњу хале. Процењена инвестиција према предметном извештају је 
1.950.000,00 евра. Процењени оперативни трошкови МРФ постројења према 
предметном извештају износе 7,5 евра по тони или оквирно за 24.000 тона 
комуналног отпада 180.000,00 евра. 

 
4. У предмеру и предрачуну извођења радова у сивој фази, а на основу Уговора о 

набавци извођења радова - на платоу за секундарне сировине и услуге израде 

архитектонско-грађевинског пројекта, пројекта водовода и канализације, пројекта 

електронсталације, број 8-32/2014 од 02.03.2015. године, предвиђено је: 

1. Припремни радови………......… 244.000,00 дин. 

2.  Земљани радови……......……….461.000.00 дин. 

3. Бетонски радови ………....…..1.940.350,00 дин. 

4. Армирачки радови ..................468.660,00 дин. 

5. Челичарски радови ...............2.291.000,00 дин 

6. Покривачки радови ...............1.488.000,00 дин. 

7. Лимарски радови .....................147.000,00 дин. 

8. Браварски радови ................... 579.000,00 дин. 

9. Разни радови ( у објкету: обрада бетонске подне плоче,  

водовод, канализација и електроинсталација)...... 1.773.880,00 дин. 

 
 Напомена: За изградњу предметног  објекта не постоји издата грађевинска 

дозвола, што је предуслов за изградњу објекта.  

5. У наведеним земљаним радовима нису урачунати радови на уређењу платоа за 

секундарнe сировинe. Димензије платоа за секундарне сировине су 160м x 50 м. 

Сама конфигурација терена је таква да плато стоји под нагибом, што подразумева 
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да је неопходно пре припремних радова извршити равнање терена на површини 

од 8000 м² и нагибом од 4 º на попречним странама и нагибом од 6,3 º на дужној 

страни.  

6. У наведеним бетонским радовима није урачуната цена за радове на бетонирању 

манипулативног платоа површине ≈ 270 м². Такође није урачуната цена за 

асфалтирање приступних саобраћајница од изграђених саобраћајница  до 

манипулативног платоа, односно хале за сепарацију отпада. 

7. С обзиром да се ради о постројењу за секундарну селекцију отпада неминовно је 

да се јаве посебни токови отпада, самим тим је неопходно изградити објекте за 

њихово складиштење, што није предвиђено уговором. Објекти за складиштење 

посебних токова отпада се технолошко-машинским пројектом опреме за 

секундарну селекцију отпада налазе на локацији платоа, и налазе се на знатно 

већој удаљености од хале за секундарну селецију отпада, те управо тај положај 

објеката подразумева додатно бетонирање преостале површине платоа за 

секундарну селекцију отпада.  

8. На основу технолошко-машинског пројекта опреме за секундарну селекцију отпада 

предвиђена је изградња складишта за балирани материјал, као и зеленог појаса и 

ограде око објекта која се налази на манипулативном платоу,  а представљају 

додатне инвестиције које нису предвиђене Уговором о набавци извођења радова- 

на платоу за секундарне сировине и услуге израде архитектонско-грађевинског 

пројекта, пројекта водовода и канализације, пројекта електронсталације.  

9. Додатна инвестиција је изградања водоводне мреже од постојеће мреже до хале 

за секундарну селекцију отпада, или изградња резервоара за воду на платоу за 

секундарну селекцију отпада. Такође је потребно уредити канализациону 

инфраструктуру. На самом платоу за секударне сировине не постоји прикључак за 

електричну енергију, те је додатна инвестиција и постављање електро мреже. 

10. Да би постројење за издвајање секундарне сировине (МРФ) ефикасно радило 

неопходна је и изградња и инсталирање компостане према предметном извештају. 

Потребна нова инвестиција за компостану се процењује на 9.000 tn/y x 105 €/t = 

945.000 €. 

11. У архиви ЈКП РДП нема ни један документ који верификује процес уговарања 

између ЈКП РДП и цементара у Србији о производњи и продаји чврстог горива од 

отпада (РДФ), осим Писма о намерама фирме „Ecorec“ доо из Поповца од 

07.02.2013. године, у коме су наведени предложени будући кораци и потребне 

активности и то: детаљни опис пројектног задатка као и самог дизајна постројења 

за секундарно сортирање отпада, опис студије изводљивости и формирање тима 

за реализовање пројекта. Наведене активности и кораци из Писма о намерама 

представљају полазну основу за будуће уговоре, с тим што се у будућем периоду, 
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од потписивања Писма о намерама, није реализовало ништа од наведеног те 

непостојање Студије изводљивости представља апсурд за почетак инвестиције.  

12.Ради респектабилности наводених извода и чињеница, цитирамо део предметног 
извештаја који се односи на изградњу постројења за издвајање секундарних 
сировина: 
„Консултант препоручује имплементацију основне линије за сепарацију отпада 
или „прљавог“ МРФ постројења са једноставном компостаном као оптимално 
решење за случај у Регионалном центру Пирот. Због мале количине отпада, 
сматра се да је оптимално имплементирати једно постројење које је у могућности 
да истовремено третира суву и влажну фракцију комуналног отпада (у одвојеним 
сменама).  
Једина разлика између ова два оперативна система је у коришћењу тријажног 
система (за ову сврху се најчешће користи решеткасти бубањ) за издвајање 
органске компоненте у отпаду која се даље шаље на биолошки третман. Пошто су 
ови параметри већ познати у веома раној фази пројектована и планирања, веома 
је једноставно прилагодити линију да функционише у две одвојене смене за 
третман сувог и влажног отпада. Према томе, целокупна количина отпада 
сакупљеног у региону би пролазила кроз линију за сепарацију пре процеса 
коначног одлагања у депонији. 
Предложени укупни капацитете МРФ постројења износи 26.000 т/год. Потребна 
инвестиција је процењена на 26.000 tn/y x 75 €/t = 1.950.000 €Овакво 
постројење је легитимно за суфинансирање путем ЕУ кохезионих фондова или 
путем приватних средстава.  
Избор специфичне технологије које би се применила у наведеном постројењу 
треба да буде резултат  детаљне студије изводљивости која садржи анализу 
трошкова и користи . 
Почетни пројекат РЦУО у Пироту је предвидеоиздвајање површине од око 8.500 
м2, са циљем постављања линије за сепарацију. Према искуству консултанта и у 
вези са горе поменутим годишњим капацитетима, обезбеђења површина би била 
довољна. Процењује се да би приближно 1.500 м2површине бити потребно за 
постројење за сепарацију и око 4.000 м2 за компостану (или и мање,  зависно од 
изабране технологије). Остатак од 3.000 м2 је довољан за складиштење и кретање 
возила.Потребна нова инвестиција за компостану се процењује на 9.000 tn/y x 
105 €/t = 945.000 €. Такво постројења је квалификовано за суфинансирање од 
стране Кохезионог фонда.  
На овом месту потребно је напоменути да је консултант обавештен од стране ЈКП 
Пирот о могућем уговору са локалном цементаром о изградњи приватне линије за 
сепарацију отпада у центру. Сврха овог постројења би била производња РДФ који 
би цементара користила у свом процесу производње. Консултант је информисан 
да су тренутно у току преговори о овим питањима са локалним индустријом 
цемента. Без додатних информација консултант не може да пружи детаљне 
коментаре.  
Оперативни трошкови МРФ постројења износе 7,5 €/t (без прихода), према 
подацима из сличног пројекта у Румунији изграђеног у 2013 години“. 
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13. Део опреме за секундарну селекцију отпада који је испоручен од стране добављача 

ЈКП РДП се налази у кругу депоније. Визуелним и непосредним опажањем се 

налази у стању уништења и пропада, из елементарног разлога што није адекватно 

заштићена и није конзервирана.  

Б. НА ОСНОВУ САГЛЕДАНИХ ЦЕЛОКУПНИХ ЧИЊЕНИЦА ИЗ:  Резимеа анализе 

потписаног Уговора о набавци извођења радова у сивој фази на депонији - на 

платоу за     секундарну селекцију отпада и услуге израде архитектонско- 

грађевинског пројекта, пројекта водовода и канализације и пројекта 

електроинсталације у ЈКП РДП; Резимеа анализе потписаног Уговора о набавци 

опреме за секундарну селекцију отпада са инсталацијом у објекту у ЈКП РДП; 

Завршног извештаја стратешке студије о регионалним центрима за управљање 

отпадом Дубоко и Пирот; Сагледавања стања испоручене опреме у кругу ЈКП РДП; 

и Анализом неопходних радова а неуговорених за завршетак хале и анализом 

неопходих припремних радова и извођење неопходних радова на уређењу платоа 

за секундарну сепарацију (земљани радови, изградња платоа, одвођење 

атмосферских вода) и опремање платоа за секундарну селекцију са неопходном 

инфрастуктуром (водовод, канализација, снабдевање електричном енергијом, 

противпожарна заштита, интерне и прилазне саобраћајнице), ПЛАН ЈЕ ДА СЕ 

2017. ГОДИНИ УРАДИ И РЕАЛИЗУЈЕ: 

1. Уради Студија изводљивости за постројење за издвајање секундарних сировина са 
максималном инкорпорацијом већ купљене опреме која би се применила у технологији 
наведеног постројења и анализа укупних трошкова: целокупне инвестиција, 
опретаивни трошкови и реализовани приходи 
 
2. Организује и реализује  стручна јавна расправа о предметној студији изводљивости, 
и сходно процедури доношења адекватне одлуке о предметној Студији изводљивости 
и  после позитивне одлуке изради и усваји акциони план изградње постројења за 
издвајање секундарних сировина ( МРФ) 
 
3. Отварање разговора са уговореним добављачем и уговореним извођачем, за 
набавку опреме за секундарну сепарацију и за извођење радова у сивој фази на 
изградњи хале, „Банкпро“ доо Београд, 11070 Нови Београд, Милентија Поповића 60/2 
на тему: усаглашавање испоручене опреме, накнада штете ЈКП РДП за неиспоручену 
опрему од стране добављача, повраћај аванса за изградњу хале, даљи наставак 
комуникације и сарадње у циљу адекватног обештећења ЈКП РДП од стране 
добављача 

      Ако пословна намера ЈКП РДП у пословној комуникацији са наведеним добављачем и     
извођачем не доведе до адекватног обештећења ЈКП РДП, обавеза је да се у 
адекватном судском поступку тражи и постигне обештећење. 

  
4. ЈКП РДП ће покренути адекватни поступак пред надлежним органима ради 
утврђивања и процесуирања евентуалног кривичног дела од стране одговорног у ЈКП 
РДП за учињену значајну материјалну штету приликом потписивања и реализације 
предметних уговора 
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5. Преузеће се све неопходне мере на стварању услова за заштиту опреме од 
атмосферских утицаја и од даљег пропадања опреме и за адекватну конзервацију 
опреме 
6. Анагажоваће се консултанти машинске струке и грађевинске струке и консултанти 
који непосредно раде на управљању постројења за секундарну селекцију отпада. 
Пословодство и консултанти неопходно је да обиђу слично постројење за секундарну 
сепарацију отпада у земљи и региону и да стекну непосредан увид у свим аспектима 
функционисања наведеног постројења. 

 
 
 
11.2. Инвестиције планиране за 2017. годину 
 

  Набавка пикап возила је .........................................................3.000.000,00 
динара са ПДВ-ом 
Набавка овог возила које поседује отворени товарни простор  је неопходна како би се на 
приступачнији и повољнији начин, допремало гориво за рад радних машина које делују на 
телу депоније као и  осталих потреба регионалне депоније, а које се огледају у превозу 
неопходних средстава за рад и опереме за рад. ЈКП РДП поседује путничи аутомобил који 
је таквих карактеристика да не може да служи у друге сврхе осим за превоз путника. С 
обзиром да се ЈКП РДП налази ван града Пирота, а да се текуће набавке за контуирано 
функционисање ЈКП РДП врше у самом граду, набавка овог возила је неопходна.    
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Набавка рачунарске опреме......................................................130.000,00 
динара са ПДВ-ом 
Пословање ЈКП РДП се огледа у томе да је за пословање неопходно набавити лаптоп 
рачунаре као саставни део нормалног фунционисања и ван седишта ЈКП РДП. Узимајући у 
обзир да се седиште ЈКП РДП ван града Пирота неопходна је набавка Лап топ рачунара. 
Такође неопходна је набавка скенера и штампача у боји као неопходне опреме за рад. 
 
 
 Набавка канцеларијске опреме .................................................. 250.00,00 
динара са ПДВ-ом 
ЈКП РДП је од самог почетка рада користила канцеларијски намештај у власништву града 
Пирота  који је застарео и нефункционалан Део намештаја је замењен новим, али због 
непрестаног стварања архивске документације, неопходно је набавити додатне ормане. 
Такође , потребно је заменти старе дотрајале столице и столове и употпунити чајну 
кухињу. 
 
 Набавка алата за обављање непроизводних делатности............. 150.000,00 
динара са ПДВ-ом 
Узимајући у обзир да је ЈКП РДП предузеће које између осталог презентује очување 
животне средине, неопходно је редовно одржавати зелене површине на комплексу ЈКП 
РДП, а чија укупна површина износи блзу 160.000 м². За редовно одржавање потребно је 
набавити моторну косачицу, моторну косу, моторну тестеру. Такође, неопходна је набавка 
компресора и набавка одговарајућих прикључака који ће се користити за редовно 
подмазивање радних машина,  бојење металних површина и других активности како би се 
визуелни изгед депоније довео на највиши ниво. Поред побројаних, потребно је набавити 
апарат који ће бити коришћен за стално одржавање средстава за рад и за израду металне 
конструкције биотрнова. Биотрнови се констатно надограђују, с обзиром да се повећава 
количина одложеног отпада па ће апарат за варење бити неопходан у даљем раду. 
 
УКУПНО ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ.....................................................3.530.000,00 са ПДВ-
ом 
 
 
 
 
 
 
 
12.ЗАДУЖЕНОСТ 
 
 
 ЈКП “Регионална депонија Пирот” у току претходне године није користила 
позајмљене изворе финансирања, нити дугорочне, нити краткорочне природе.  
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13. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И 
РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ 
И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 
 
 

ДОБРА 
 

УСЛУГЕ 

Назив добра 
Процењена 
вредност без ПДВ-а 
(у дин.) 

Назив услуге 
Процењена 
вредност без ПДВ-а  
( у дин.) 

Пикап возило 2.500.000,00 
 
Сервис булдожера 
 

2.000.000,00 

Рачунарска опрема 108.333,33 
 
Сервис компактора 
 

500.000,00 

Канцеларијска 
опрема 

208.333,33 
Чишћење канала и 
уређење зелених 
површина у ЈКП РДП 

490.000,00 

Алат 125.000,00 

Ремонт, замена и 
сервис – систем за 
пречишћавање 
отпадних вода 

320.000,00 

Колска вага- делови 
и баждарење 

480.000,00 
Надоградња система 
видео надзора 

30.000,00 

Биотрнови 340.000,00 
Одржавање рачунара 
и електронских 
програма 

145.000,00 

Пијезометри 200.000,00 
ТВ прилог о 
депонијама у Србији 

200.000,00 

Ситан алат 100.000,00 
Катастарско-
топографски снимак 
тела депоније 

100.000,00 

Канцелариски 
материјал 

220.000,00 
Студије 
изводљивости 

920.000,00 

ХТЗ опрема 150.000,00 
Испитивања 
параметара у 
животној средини 

1.310.000,00 

Горива и мазива 3.500.000,00 
Дератизација и 
дезинсекција мува 

100.000,00 
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Електрича енергија 1.000.000,00 
Екстерна ревизија 
пословања 

150.000,00 

Промотивни 
новогодишњи 
материјал 

70.000,00 Консалтинг услуге 250.000,00 

Ватрогасна средства 
и опрема 

100.000,00 
Одржавање сајта ЈКП 
РДП 

120.000,00 

Програм за обрачун 
плата 

100.000,00 
Услуге 
репрезантације 

210.000,00 

Хемијска средства за 
одржавања хигијене  

100.000,00 Осигурања 113.000,00 

 
Остала 
репрезантација 

 
100.000,00 

Чишћење просторија 280.000,00 

 
Техничка вода 
 

350.000,00 Превоз материјала 200.000,00 

Земља за 
прекривање 

2.000.000,00 / / 

Камени агрегат и 
шљунак 

1.210.000,00 / / 

УКУПНО 12.961.666,66 УКУПНО 7.438.000,00 

 
 
 
 
 
13.1.ОКВИРНИ ПЕРИОД ПОКРЕТАЊА НАБАВКИ ДОБАРА И УСЛУГА  ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА 
ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 

ДОБРА 
 

УСЛУГЕ 

Назив добра 
Квартал у коме ће 
се набавка 
спровести 

Назив услуге 
Квартал у коме ће 
се набавка 
спровести 

Рачунарска опрема I квартал 
 
Сервис булдожера 
 

I квартал 

Канцеларијска 
опрема 

I квартал 
 
Сервис компактора 
 

I квартал 

Алат I квартал 
Надоградња система 
видео надзора 

I квартал 

Биотрнови I квартал 
Одржавање рачунара 
и електронских 

I квартал 
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програма 

Пијезометри I квартал 
Испитивања 
параметара у 
животној средини 

I квартал 

Ситан алат I квартал 
Дератизација и 
дезинсекција мува 

I квартал 

Канцелариски 
материјал 

I квартал 
 
Консалтинг услуге 

I квартал 

 
ХТЗ опрема 

 
I квартал 

Одржавање сајта ЈКП 
РДП 

I квартал 

Горива и мазива I квартал 
Услуге 
репрезантације 

 
I квартал 

Електрича енергија I квартал Чишћење просторија I квартал 

Ватрогасна средства 
и опрема 

I квартал 
Превоз материјала 

I квартал 

Хемијска средства за 
одржавања хигијене 

I квартал 
Чишћење канала и 
уређење зелених 
површина у ЈКП РДП 

II квартал 

Остала 
репрезантација 

I квартал 

Ремонт, замена и 
сервис – систем за 
пречишћавање 
отпадних вода 

II квартал 

 
Техничка вода 
 

I квартал 
Катастарско-
топографски снимак 
тела депоније 

II квартал 

Земља за 
прекривање 

I квартал 
Студије 
изводљивости 

II квартал 

Камени агрегат и 
шљуна 

I квартал Осигурања II квартал 

 
Пикап возило 

 
II квартал 

ТВ прилог о 
депонијама у Србији 

III квартал 

 
Колска вага – 
делови и баждарење 

II квартал 
Екстерна ревизија 
пословања 

III квартал 

Програм за обрачун 
плата 

II квартал / / 

Промотивни 
новогодишњи 
материјал 

IV квартал / / 
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14. ЦЕНЕ 
 
14.1. ПОСТОЈЕЋИ ЦЕНОВНИК 
 

 
 На основу одлуке Надзорног одбора JKП “Регионална депонија Пирот” и 
сагласности Општина Оснивача,  донета је одлука о  ценовнику накнаде за  депоновање 
комуналног отпада: 

 
 

 Накнада за депоновање комуналног отпада из домаћинстава, чији довоз врше 
комунална  предузећа Оснивача, износи 11 еура/т, тј. 1.295,00 дин/т+ 10% ПДВ = 
1.424,50 дин/т  

 
 Накнада за депоновање комуналног отпада из индустрије, чији довоз врше 

комунална  предузећа Оснивача,  износи 13 еура/т, тј. 1454,68 дин/т +20% ПДВ = 
1.745,62дин/т 

 
 Накнада за депоновање већих количина отпада насталог у вези са посебним 

ситуацијама, који на депонију одлажу сами корисници услуге депоновања, износи 
17 eура/т oтпада, односно 1.902,27 дин/т + 10% ПДВ = 2.092,50 дин/т  

 
 
 
 

14.2.  ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА 
 

I РАДИ САГЛЕДАВАЊА НАЧЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
ЦИТИРАМО: став 1. тачка 1,2,3,4,5 члана 25: „Цене комуналних услуга се одређују на 
основу следећих начела: 

 
1. Примена начела „потрошач плаћа“; 
2. Примена начела „загађивач плаћа“; 
3. Довољности цене да покрије пословне расходе; 
4. Усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности; 
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5. Непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако 
се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге“, 
 

Став 1. тачка 1,2,3, и став 2 члана 26: „Елементи за одређивање цена комуналних услуга 
су: 
 

1. Пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима 
2. Расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и 

набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне 
делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност 

3. Добит вршиоца комуналне делатности 
 
 

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објекта комуналне 
инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за дате намене“; 
 
 

и став 3, члана 28 Закона о комуналним делатностима (Сл. Гласник Репиблике Србије  
бр. 88/2011): „Уз захтев за давање сагласности из става 2. овог члана, вршилац 
комуналне делатности надлежном органу једенице локлане самоуправе  доставља 
образложење које нарочито садржи разлоге за промену и детаљну структуру предложене 
цене“. 

 
II  Ради сагледавања реалне цене одлагања отпада на РДП цитирамо део 
завршног Извештаја стратешке студије о регионалним центрима за управљање 
отпадом Дубоко и Пирот: 

„Финансијска одрживост Регионалног центра Пирот“ 

Увод 

У калкулацијама које су представљене у овом поглављу, консултант је првенствено 
користио податке ЈКП-а из достављеног упитника. Осим тога коришћени су подаци из 
ФОПИП студије о Пироту (Ептиса- Роyал Хасконинк-ВНГ Консорцијум) и из студије 
изводљивости. Ови извори информацију су критички процењени са сличним искуствима 
консултанта у другим сличним пројектима. 

Студија изводљивости предлаже улазну таксу на отпад од 22€/т за количину отпада од 
50.411 тона насталог у 2013 години. Ова тарифа износи 0.9%прага приуштивости (тј. 
најнижег прихода домаћинства). ФОПИП студија из 2013 године предлаже тарифу од 
2.884 РСД/т или око 26€/т укључујући амортизацију, или 14€/т без амортизације.  
 

Израчунавање оперативних трошкова Регионалног центра у Пироту 

 

За прорачун оперативних трошкова РЦУО Пирот узимају се у обзир следећепретпоставке:  

 Тренутни капацитет износи 26.000 т/год (према упитнику) 
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 Центар има 14 запослених 
 Тренутно не постоји лабораторија у склопу центра где би се радила анализа 

узорака у вези са мониторингом заштите животне средине. ЈКП може да планира 
набавку неопходне опреме или да унајми екстерне услуге за потребе узроковања и 
анализе по цени од око 25.000 €/год 

 Тренутно је одржавање постројења минимално, јер је ново. Због  тога је одлучено 
да прорачуни не узму у обзир податак из упитника у вези одржавања, већ типичан 
процента од укупне инвестиције, као што је приказано у табели испод.  

 Трошкови затварања, рехабилитације и збрињавања су израчунати на основу 
тренутне тржишне цене покривних материјала, потребних радова, итд.: 

 35 €/м2 ћелије депоније (трошкови прекривања базирани на површини ћелије 
депоније) 

 Годишњи фиксни трошкови од 30.000 € за период од 30 година који укључују 
узроковање и анализе за потребе мониторинг животне средине, одржавања 
зелених површина и плате за једног техничара (скраћено радно време). 

 Курс динар-евро који је коришћен у ова сценарија износи 114,33 РСД за 1 €, што је 
просечна вредност за период од 01 јуна до 14 јуна 2013.  

 
 
 
 
 
Табела 31 приказује списак параметара који су коришћени за прорачун фиксних 
трошкова, трошкова одржавања и осигурања за регионални центар Пирот:  

Табела 1 Списак параметара који су коришћени у прорачуну фиксних трошкова, трошкова 
одржавања и осигурања за 

Параметар Јединица 

Инвестиције (фаза 1 депоније + 
инсталације)  

5.300.000 € 

Мобилна опрема (сабијач + 
булдожер)  

407.000 € 

Запремина фазе 1  450.000 м³ 

Укупна запремина (све три фазе) 1.250.000 м3 

Степен сабијања отпада  0,8 т/ м3 

Укупна површина фазе 1 30.000 м2 

Укупна површина депоније (све три фазе) 80.000 м2 

Одржавање као % од инвестиције  

Трошкови одржавања депоније  2% 

Трошкови одржавања мобилне 
опреме  

4% 

Ре-инвестирање  

Мобилна опрема као 100% своје 
вредности 

8 год 

Механичка опремакао 70% своје 
вредности 

12 год 

 
За одређивање укупног капацитета за одлагање отпада у депонији коришћени су следећи 
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параметри: 
 

 Степен сабијања отпада од 0,8 т по м3 
 Покривни материјал износи 12% укупне запремине  
 Укупна запремина износи 1.250.000м3 

Што резултира у капацитету од 892.8571 тона отпада.  
 
Према улазној количини отпада у 2013 години од 26.000 т укупни животни век депоније је 
око 342 године, а прве ћелије око 12,4 година3. Пројектоване количине отпада за 2013 из 
студије изводљивости износе 50.000 тн/год што резултира у 6.4 године употребе прве 
ћелије, али сматра се да је ова годишња количина отпада прецењена. 
Одлучено је да се у датом тренутну занемаре будуће инвестиције и да се за њих узме 
одговарајући кредит пре него што прва ћелија депоније буде потпуно испуњена. Нове 
инвестиције за мобилну опрему су рачунате као 100% укупне вредности возног парка а за 
механичку опрему 70% од укупне вредности, за период од 8 и 12 година, респективно“. 
 
 
 
 
III НАПОМЕНА: Према Извештају о раду са финансијским извештајем за период 
01.01.2013. – 19.09.2016. године и према процени одлагања отпада до краја 2016. године, 
биће одложено 145.000 тона отпада. Упоређујући наведени податак са пројектованим 
капацитетом прве ћелије депоније од 320.000 тона  и са планираном количином одлагања 
отпада за 2017. годину од 30.000 тона, која може да буде константна за наредне године, 
капацитет прве ћелије депоније се попуњава за 5,8 година. 
 
 Наведена процена је на бази евидентираних података у ЈКП РДП, али је 
некопетентна и подложна оправданој сумњи и додатној анализи из разлога: 
 

- Постоји оправдана сумња да значајне количине одложеног отпада из 
посебних ситуација нису евидентиране кроз пословне књиге ЈКП РДП, што 
поред нерегуларног пуњења тела депоније је довело и до значајних 
финансијских губитака у пословању ЈКП РДП у претходном периоду. 
Наведена сумња је базирана на бази оквирног проучавања пословања 
депоније и из активности: непосредан разговор и неформалне изјаве 
запослених. 
 

- Постоји оправдана сумња да компактор није био довољно ангажован на 
сабијању отпада, како би се постигао пројектовани параметар степена 
сабијености отпада 0,8 тона по m³. Основни индикатор за наведену сумњу 
је то што је у периоду од 01.01.2013. до 19.09.2016. године компактор 
одрадио 840 радних часова, штоје у просеку месечно 18,7 радних часова, 
што је мање од 1 радног сата дневно, током радних дана у месецу.  
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Током 2017. године предузеће се следеће активности које су компатибилне са 
изнетим наводима. 

 
- У технолошком смислу управљања телом депоније организоваће се 

адекватан рад компактора на сабијању отпада; 
- Организацијом и адекватном процедуром и контролом, све количине 

одложеног отпада на депонији да се евидентирају у пословним књигама; 
- Унутар ЈКП РДП спровешћемо интерну истрагу са циљем да се утврди да ли 

су све количине одложеног отпада на деппонији у претходном периоду 
евидентиране и за указане индикаторе у сумњу затражићемо помоћ 
надлежних органа; 

- Реализоваће се геометријско снимање тела депоније, које сагледавањем 
нивоа одложеног отпада и пројектованог нивоа одлагања отпада, омогућује 
да се утврди расположиви капацитет у m³ и у тонама за одлагање отпада 
на телу депоније. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV   Табела 32, у завршном Извештају стратешке студије о регионалним 
центрима за управљање отпадом Дубоко и Пирот, даје преглед трошкова 
депоније на основу тренутних забележених количина отпада које стижу на 
Пиротску депонију: 

 
Operativni kapacitet 26.000 t / god 

  PODACI 

  Količina 
Jedinična 

cena 

Troškovi/god, 

RSD 

Troškovi/god, 

€ 
€/t 

Izvor 

podataka 

FIKSNI TROŠKOVI             

Plate za radnike na deponiji 900.000 RSD mesečno 10.800.000 94.463 3,6 RWMC 

Administrativni troškovi          

Režijski troškovi deponije 100.000 RSD 
mesečno 1.200.000 10.496 0,4 RWMC 

Troškovi osiguranja deponije 391.417 RSD 
mesečno 4.697.000 41.083 1,6 FOPIP 

Troškovi monitoringa deponije n.a.   2.858.250 25.000 1,0 procena 

Godišnji troškovi održavanja 

deponije  

5.300.000 

EUR 
2,0%  106.000 4,1 procena 
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Troškovi održavanja mobilne 

opreme  
406.647 EUR 4%  16.266 0,6  procena 

Ostali troškovi 93.000 EUR godišnje 10.632.690 93.000 3,6 RWMC 

Ukupni administrativni 

troškovi 
    19.387.940 275.579 11,2   

UKUPNI FIKSNI 

TROŠKOVI 
    30.187.940 370.042 14,9 € / t   

VARIJABILNI TROŠKOVI          

Potrošnja električne energije 

na deponiji (uključujući 

tretman biogasa) 

40.000 RSD 

mesečno 
1.980.000 17.318 0,7 

RWMC & 

procena 

Potrošnja goriva na deponiji 200.000 RSD 
mesečno 2.400.000 20.992 0,8 RWMC 

Potrošnja hemikalija 4.000 l 60 RSD/l 240.000 2.099 0,1 FOPIP 

Potrošnja vode 30.000 RSD mesečno 360.000 3.149 0,1 RWMC 

Ostali troškovi     500.000 4.373 0,2 RWMC 

UKUPNI VARIJABILNI 

TROŠKOVI 
    5.480.000  47.931  1,8 € / t   

UKUPNI OPERATIVNI 

TROŠKOVI 
    35.667.940  417.974  16,7 € / t   

ODREDBE ZA PONOVNO 

INVESTIRANJE 
         

Mobilna oprema 100% 
46.492.000 

RSD 
8 god 5.811.500  50.831  2,0  RWMC 

Mehanička oprema 70% 
39.830.199 

RSD 
12 god 3.319.183  29.032  1,1  

FOPIP 

&procena 

UKUPNA SUMA ZA 

PONOVNO 

INVESTIRANJE 

      3,1 € / t   

TROŠKOVI ZATVARANJA          

Troškovi prekrivanja 
1.050.000 

EUR total 
35 €/m2 

4.801.860 

RSD 
42.000 3,3 procena 

Troškovi zbrinjavanja 
900.000 EUR 

total 
30 god 4.115.880 RSD 36.000 1,0 FOPIP 

UKUPNI TROŠKOVI 

ZATVARANJA 
    8.917.740 78.000 4,3 € / t  

OPERATIVNI TROŠKOVI + AMORTIZACIJA + ZATVARANJE DEPONIJE 24,1 € / t 

 

 

V  Предлог за повећање цена- варијанта 1 
 

Цена депоновања од 11 евра по тони за комунална предузећа без ПДВ-а је ниска и 
довољна да покрије дневне оперативне трошкове, међутим, не може да надокнади 
почетну алокацију средстава за изградњу и наставак озбиљног инвестиционог циклуса на 
изградњи другог тела депоније.  

 
Упоређујући планиране приходе РДП за 2017. годину, и планиране расходе по 

наменама  РДП за 2017. годину , планиране неопходне инвестиционе активности, и 
неопходне, законом обавезујуће, трошкове мониторинга депоније, значајно трошкове за 
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поновно инвестирање за мобилну опрему: куповина булдожера и компактора, цена 
депоновања за комунална предузећа треба да износи 11.00 € по тони без ПДВ-а за 2017. 
годину у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије. 
 

Накнада за депоновање комуналног отпада из индустрије, чији довоз врше 
комунална предузећа, треба да износи 18.00 € по тони, без ПДВ-а, у динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије. 
 

Постојећа накнада за депоновање комуналног отпада из индустрије, чији довоз 
врше комунална предузећа оснивача, у износу од 13 евра по тони, не покрива трошкове I, 
трошкове II и трошкове IV. 

 
Накнада за депоновање комуналног отпада насталог у вези са посебним 

ситуацијама, који на депонију одлажу сами корисници услуге депоновања, треба да 
износи 24,00 евра по тони отпада, без ПДВ-а, у динарској противвредности по средњем 
курсу Народне банке Србије. 
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 Цена одлагања отпада на депонији са пројектованим параметрима количина 
одложеног отпада и планираним расходима за 2017. годину, условно да у наредних  6 
(шест) година буду константна и са предвиђеним капацитетом прве фазе депоније од 
додатних 5,8 година, са планираним трошковима за поновно инвестирање у опрему, са 
планираним трошковима инвестиције фаза II ( шест година преостали капацитет за прво 
тело) и варијанта трошкови инвестиције фаза II и фаза III и IV (25 година преостали 
капацитет за прво, друго и треће тело депоније) и неопходна инвестиција у наредних 
шест година. 
 

 Трошкови/год. 
РСД 

Трошкови/год 
€ 

€/t 

Трошкови 
 

   

Трошкови материјала 
 

11.960.000,00 96.542,00 3,22/т 

Трошкови зарада и 
накнада 

  *18.043.032,28 
**13.461.191,00 

  *145.508,00 
**108.558,00 

  *4,85/т 
**3,62/т 

Трошкови 
производних 
услуга 

 
    4.702.200,00 

 
37.921,00 

 
1,26/т 

Нематеријални 
трошкови 

 

 
    3.253.000,00 

 
26.234,00 

 
0,87/т 

УКУПНО ТРОШКОВИ 
 

  *37.958.232,28 
**33.376.391,00 

  *306.115,00 
**269.165,00 

  *10.20/т 
**8.97/т 

 
Напомена:   * Планирани трошкови у 2017. години 
  ** Планирани трошкови у 2018. години 
 

Трошкови за 
поновно 
инвестирање 

Вредност Трошкови/год. 
РСД 

Трошкови/год.  
€ 

€/т 

Мобилна 
опрема 100% 
8 год. 
Компактор + 
булдожер 

407.000,00 € 6.300.000,00 50.831,00 1,69 

Механичка 
опрема 70% 
12 година. 
 

348.684,00 € 3.601.328,00 29.057,00 0,97 

Укупна сума за 
поновно 
инвестирање 

/ / / 2,22 

 
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ТРОШКОВЕ I И ТРОШКОВЕ II, ДОБИЈАМО ЦЕНУ 
ОДЛАГАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ПО ТОНИ:    *12,42 €/Т 
     **11,17 €/Т 
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Трошкови 
инвестиција  
Фаза II 

Вредност 
Тршкови/год. 

РСД 
Трошкови/год. 

€ 
€/t 

Изградња 
другог тела 
депоније 6 год. 
(преостали 
капацитет за I 
тело) 

2.245.354,00 € 46.216.870,00 374.226,00 12,5 

 
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ТРОШКОВЕ I И ТРОШКОВЕ II И ТРОШКОВЕ III, ДОБИЈАМО 
ЦЕНУ ОДЛАГАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ПО ТОНИ:    *24,92 €/Т 
            **23,69 €/Т 
 

Трошкови IV 
инвестиција 
фаза II и 
фаза III, IV 

Вредност Тршкови/год
. 

РСД 

Трошкови/го
д 
€ 

€/
t 

Фаза II: 
изградња 
другог тела 
депоније и 
рекултивациј
а првог тела 
депоније 
Фаза III и IV: 
Изградња 
трећег тела 
депоније и 
рекултивациј
а другог тела 
и трећег тела 
депоније 
25 год/ 6 год 
Преостали 
капацитет за 
прво тело + 
19 година 
капацитет за 
II и III тело 
депоније 

5.768.546,0
0 

28.496.617,0
0 

230.742,00 
7,
7 

 
 
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ТРОШКОВЕ I И ТРОШКОВЕ II И ТРОШКОВЕ IV, ДОБИЈАМО 
ЦЕНУ ОДЛАГАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ПО ТОНИ:    *20.12 €/Т 
            **18.89 €/Т 
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*НАПОМЕНА: На 19.09.2016. године ЈКП РДП располаже са оперативним средствима у 
износу од: 72.337.631,00 рсд или 585.730,00 € и то по два основа: 
 

- Стање новчаних средстава на дан 19.09.2016. год. – 45.659.703,00 рсд 

- Укупна потраживања ЈКП РДП на дан 19.09.2016. год. – 26.677.929,00 рсд 

Наведени износ средстава може да се користи за трошкове инвестиције у фази II који би 
умањио прорачунату цену одлагања отпада за 3,25 €/t, за трошкове инвестиције у фази 
III и IV, који би умањио прорачунату цену одлагања отпада за 0,80 €/t. 
Наведени износ средстава може да се задржи на наведеном нивоу ако оснивачи прихвате 
11,4 €/ t, без ПДВ-а за комунална предузећа и да износ средстава, која потражује 
депонија, наплати у целости. 
 
 
15.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 
          
 Ризик је било који догађај или проблем који би се могао догодити и неповољно 
утицати на постизање стратешких и оперативних циљева. Пропуштање прилике такође се 
сматра ризиком. Сходно дефиницији морамо најпре одредити приоритетне догађаје по 
вероватноћи настанка и предвидети потребне реакције за деловање како би се 
предупредили негативни ефекти. 
ЈКП “Регионална депонија Пирот”, односно њено пословање може бити угрожено услед: 
1. Неадекватно одлагање довеженог отпада што би проузроковало брже пуњење 
тела депоније – поштовање техничких мера и управљање отпадом у складу са 
технолошким пројектом 
2. Недовољно инвестирање у нове програме и технологије – редовно праћење и 
имплементирање савремених трендова у систему управљања отпадом 
3. Акцидентне ситуације – израда планова и процедура за све случајеве акцидентних 
ситуација са предвиђањем неопходних реакција за смањење негативних утицаја. У оквиру 
ове тачке, а у складу са Законом о вандредним ситуацијама, ЈКП “Регионална депонија 
Пирот” приступила је изради процене угрожености од елементарних непогода и других 
несрећа. 
 
4. Смањење поверења јавности у рад Регионалне депоније Пирот: 
Предузети све мере праћења утицаја на животну средину, воду и земљиште и то на 
основу програма за мониторинг који је у складу са прописима и стандардима. Отворен и 
транспарентан рад ће помоћи да се повећа поверење јавности. 
5. Блокада у раду ЈКП РДП која се огледа у неусвајању програма пословања, тиме и 
плана јавних набавки. Суштински треба да се изврши допуна и измена Оснивачког акта 
ЈКП РДП, како би исто било функционално и одговорно према оснивачима. 
 
6. Рад ЈКП РДП изван контроле оснивача, што може да проузрокује неповратне 
штетне последице у технолошко-техничком фунционисању регионалне депоније и 
огромне финансијске губитке. Суштински треба да се изврши допуна и измена оснивачког 
акта ЈКП РДП, како би исто било функционално и одговорно према оснивачима. 
 
 




