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I  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, дана 19.09.2016. 

године, 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 
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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“ 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. 
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II КОЛИЧИНЕ ОДЛОЖЕНОГ ОТПАДА И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 
Напомена: остварени приходи исказани су у динарима без ПДВ-а. 

 

1.1.У табели 1 приказане су одложене количине комуналног отпада од комуналних предузећа општина оснивача РДП  

Табела 1. 

 Довежене количине [ t ] 

Период 01.01.2016. - 31.08. 2016. 01.09.2016. – 31.12. 2016. 01.01.2016. – 31.12.2016. 

Пирот 10.653,36   71,52% 5.770,06 70,73% 16.423,42   71,24% 

Бабушница      892,49     6,00% 523,02   6,41%   1.415,51     6,14% 

Бела Паланка   2.069,00   13,89% 1.145,32 14,04%   3.214,32   13,94% 

Димитровград   1.280,66     8,59% 719,28    8,82%   1.999,94     8,68% 

Укупно 14.895,51 100% 8.157,68 100% 23.053,19 100% 

 

 

 

 

1.1.1. У табели 1.1  приказани су остварени приходи у периоду од 01.01.2016. – 31.12.2016. године. 

Табела 1.1. 

 Приход (дин.) 

Период 01.01.2016. - 31.08. 2016. 01.09.2016. – 31.12. 2016. 01.01.2016. – 31.12.2016. 

Пирот 13.796.101,20   71,52%   7.472.227,70   70,73% 21.268.328,90   71,24% 

Бабушница   1.155.774,55     6,00%      677.310,90     6,41%   1.833.085,45     6,14% 

Бела Паланка   2.679.355,00   13,89%   1.483.189,40   14,04%   4.162.544,40   13,94% 

Димитровград   1.658.454,70     8,59%      931.467,60     8,82%   2.589.922,30     8,68% 

Укупно 19.289.685,45 100% 10.564.195,60 100% 29.853.881,05 100% 
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1.2.У табели 2 приказане су одложене количине комуналног отпада ЈП „Комуналац“ Пирот 

по месецима и остварени приход у 2016. години. 

 

Табела 2 

Месеци у  

2016. години 

Испоручен комунални  

отпад у тонама 

Приход од испорученог  

комуналног отпада у динарима 

Јануар    933,52 1.208.908,40 

Фебруар 1.158,38 1.500.102,10 

Март 1.247,78 1.615.875,10 

Април 1.422,86 1.842.603,70 

Мај 1.362,04 1.763.841,80 

Јун 1.357,90 1.758.480,50 

Јул 1.449,30 1.876.843,50 

Август 1.721,58 2.229.446,10 

Септембар 1.672,36 2.165.706,20 

Октобар 1.629,40 2.110.073,00 

Новембар 1.399,26 1.812.041,70 

Децембар 1.069,04 1.384.406,80 

УКУПНО                        16.423,42                         21.268.328,90 

 

 

У табели 3 приказане су одложене количине индустријског отпада ЈП „Комуналац“ Пирот 

по месецима и остварени приход у 2016. години. 

 

Табела 3 

Месеци у  

2016. години 

Испоручен индустријски  

отпад у тонама 

Приход од испорученог индустријског 

отпада у динарима 

Јануар 354,58 515.800,43 

Фебруар 250,28 364.077,31 

Март 346,30 503.755,68 

Април 151,96 221.053,17 

Мај 510,74 742.963,26 

Јун 488,58 710.727,55 

Јул 437,76 636.800,72 

Август 441,06 641.601,16 

Септембар 665,72 968.409,57 

Октобар 542,36 788.960,24 

Новембар 496,08 721.637,65 

Децембар 406,98 592.025,67 

УКУПНО                        5.092,40                        7.407.812,41 
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1.3. У табели 4 приказане су одложене количине комуналног отпада ЈКП „Комуналац“ 

Бабушница по месецима и остварени приходи у 2016. години. 

 

Табела 4 

Месеци у  

2016. години 

Испоручен комунални  

отпад у тонама 

Приход од испорученог  

комуналног отпада у динарима 

Јануар  64,62   83.682,90 

Фебруар  83,84 108.572,80 

Март 122,66 158.844,70 

Април 122,36 158.456,20 

Мај 116,21 150.491,95 

Јун 132,32 171.354,40 

Јул 116,72 151.152,40 

Август 133,76 173.219,20 

Септембар 143,60 185.962,00 

Октобар 136,14 176.301,30 

Новембар 145,54 188.474,30 

децембар  97,74 126.573,30 

УКУПНО              1.415,51                                    1.833.085,45 

 

 

1.4. У табели 5 приказане су одложене количине комуналног отпада ЈП „Комуналац“ 

Димитровград по месецима и остварени приходи  у 2016. години. 

 

Табела 5 

Месеци у  

2016. години 

Испоручен комунални  

отпад у тонама 

Приход од испорученог  

комуналног отпада у динарима 

Јануар 134,56 174.255,20 

Фебруар 115,68 149.805,60 

Март 162,36 210.256,20 

Април   51,44   66.614,80 

Мај 132,92 172.131,40 

Јун 221,64 287.023,80 

Јул 205,32 265.889,40 

Август 256,74 332.478,30 

Септембар 180,74 234.058,30 

Октобар 206,96 268.013,20 

Новембар 218,78 283.320,10 

Децембар 112,80 146.076,00 

УКУПНО              1.999,94                                     2.589.922,30 
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1.5. У табели 6 приказане су одложене количине комуналног отпада ЈКП „Комнис“ Бела 

Паланка по месецима, остварени приход и уплате у 2016. години. 

 

Табела 6 

Месеци у  

2016. години 

Испоручен комунални  

отпад у тонама 

Приход од испорученог  

комуналног отпада у динарима 

Јануар 187,40 242.683,00 

Фебруар 248,38 321.652,10 

Март 259,16 335.612,20 

Април 273,78 354.545,10 

Мај 274,26 355.166,70 

Јун 232,98 301.709,10 

Јул 288,68 373.840,60 

Август 304,36 394.146,20 

Септембар 292,86 379.253,70 

Октобар 324,72 420.512,40 

Новембар 311,84 403.832,80 

децембар 215,90 279.590,50 

УКУПНО              3.214,32                                     4.162.544,40 

 

 

1.6. У табели 7 приказане су одложене количине комуналног отпада комуналних предузећа 

општина оснивача  по месецима и остварени приходи  у 2016. години. 

Табела 7 

Месеци у  

2016. години 

Укупан испоручен 

комунални  

отпад у тонама 

Укупан приход од испорученог  

комуналног отпада у динарима 

Јануар 1320,10 1.709.529,50 

Фебруар 1.606,28 2.080.132,60 

Март 1.791,96 2.320.588,20 

Април 1.870,44 2.422.219,80 

Мај 1.885,43 2.441.631,85 

Јун 1.944,84 2.518.567,80 

Јул 2.060,02 2.667.725,90 

Август 2.416,44 3.129.289,80 

Септембар 2.289,56 2.964.980,20 

Октобар 2.297,22 2.974.899,90 

Новембар 2.075,42 2.687.668,90 

Децембар 1.495,48 1.936.646,60 

УКУПНО              23.053,19                                     29.853.881,05 
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1.7. У табели 8 приказане су одложене количине од одлагања неопасног  индустријског отпада који потиче из индустријске 

зоне града Пирота у 2016. години. 

 

Табела 8 

 Довежене количине [ t ] 

Период 01.01.2016. - 31.08. 2016. 01.09.2016. – 31.12. 2016. 01.01.2016. – 31.12.2016. 

ЈП „Комуналац“ Пирот  

(Tigar Tyres)* 
2.981,26   90,75% 2.111,14   94,56% 5.092,4   92,28% 

„Ти-кар трговине“ Пирот 

 
     27,94     0,85%        0,00     0,00%      27,94     0,51% 

„Тигар АД“  Пирот 

 
   276,42     8,40%     121,44     5,44%    397,86     7,21% 

Укупно 3.285,62 100% 2.232,58 100% 5.518,2 100% 

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

 

1.7.1. У табели 8.1 приказани су остварени приходи од одлагања неопасног  индустријског отпада који потиче из индустријске 

зоне града Пирота у 2016. години. 

 

Табела 8.1. 

 Приходи (дин.) 

Период 01.01.2016. - 31.08. 2016. 01.09.2016. – 31.12. 2016. 01.01.2016. – 31.12.2016. 

ЈП „Комуналац“ Пирот  

(Tigar Tyres)* 
4.336.779,28   90,75% 3.071.033,13   94,56% 7.407.812,41   92,28% 

„Ти-кар трговине“ Пирот       40.643,76     0,85%               0,00     0,00%       40.643,76     0,51% 

„Тигар АД“  Пирот    402.102,26     8,40%    176.656,72     5,44%    578.758,98     7,21% 

Укупно 4.779.525,30 100% 3.247.689,85 100% 8.027.215,15 100% 
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1.8. У табели 9. приказане  су  одложене количине отпада  из посебних ситуација у периоду од 01.01.2016.-31.12.2016. године. 

Табела 9 

 Довежене количине [ t ] 

Период 01.01.2016. - 31.08. 2016. 01.09.2016. – 31.12. 2016. 01.01.2016. – 31.12.2016. 

„Денеза М Инжењеринг“ 

Београд 
        2,54     0,08%   0,00     0,00%         2,54     0,08% 

„Актор А.Т.Е. 

Инжењеринг“ Београд 
 3.033,80   99,74%   0,00     0,00%  3.033,80   97,42% 

„Escorpi“  

Београд 
        5,62     0,18%   0,00     0,00%         5,62     0,18% 

„Trace group hold plc“ 

Oгранак Београд 
        0,00 0,00 72,22 100% 72,22     2,32% 

Укупно 3.041,96 100% 72,22 100% 3.114,18 100% 

 

 

 

1.8.1. У табели 9.1  приказани су остварени приходи из посебних ситуација у периоду од 01.01.2016.-31.12.2016. године. 

Табела 9.1 

 Довежене количине [ t ] 

Период 01.01.2016. - 31.08. 2016. 01.09.2016. – 31.12. 2016. 01.01.2016. – 31.12.2016. 

„Денеза М Инжењеринг“ 

Београд 
      4.831,77 

    0,08% 
           0,00     0,00%        4.831,77     0,08% 

„Актор А.Т.Е. 

Инжењеринг“ Београд 
5.771.106,73 

  99,74% 
           0,00     0,00% 5.771.106,73   96,86% 

„Escorpi“  

Београд 
     44.960,00 

    0,18% 
           0,00     0,00%      44.960,00     0,75% 

„Trace group hold plc“ 

Oгранак Београд 
        0,00 0,00 137.381,95 100%    137.381,95     2,31% 

Укупно 5.820.898,5 100% 137.381,95 100% 5.958.280,45 100% 
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1.9. У табели 10. приказане  су укупне одложене количине у периоду од 01.01.2016.-31.12.2016. године. 

 

Табела 10. 

 Довежене количине [ t ] 

Период 01.01.2016. - 31.08. 2016. 01.09.2016. – 31.12. 2016. 01.01.2016. – 31.12.2016. 

Комунална предузећа 

општина оснивача 
14.895,51   70,18%   8.157,68   77,98% 23.053.19   72,76% 

Неопасан отпад из 

индустрије 
  3.285,62   15,48%   2.232,58   21,34%   5.518,20   17,41% 

 

Посебне ситуације 

 

  3.041,96   14,34%        72,22     0,68%   3.114,18     9,83% 

Укупно 21.223,09 100% 10.462,48 100% 31.685,57 100% 

 

 

1.9.1. У табели 10. приказане  су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2016.-31.12.2016. године. 

 

Табела 10.1 

 Приход (дин.) 

Период 01.01.2016. - 31.08. 2016. 01.09.2016. – 31.12. 2016. 01.01.2016. – 31.12.2016. 

Комунална предузећа 

општина оснивача 
 19.289.685,45   64,54% 10.564.195,60 75,73%  29.853.881,05   68,10% 

Неопасан отпад из 

индустрије 
   4.779.525,30   15,99%   3.247.689,85 23,29%    8.027.215,15   18,31% 

Посебне ситуације 

 
   5.820.898,50   19,47%      137.381,95 0.98%    5.958.280,45   13,59% 

Укупно  29.890.109,25 100% 13.949.267,40 100%  43.839.376,65 100% 
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III РЕАЛИЗОВАНИ РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА И РЕАЛИЗОВАНА СТРУКТУРА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 
Напомена: Остварени расходи исказани су у динарима без обрачунатог ПДВ-а 

 

1.РЕАЛИЗОВАНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА  

 

Реализовани пословни расходи по наменама приказани су у табели 1 

 

Р.бр Расходи по наменама  

 

01.01.2016.  -  19.09.2016. 
 

20.09.2016. – 31.12.2016. 01.01.2016. – 31.12.2016. 

1.  Трошкови материјала  
2.138.724,00 

11,22% 

2.330.988,22 

15,09% 

4.469.712,22 

12,96% 

2.  Трошкови зарада и накнада 
7.970.685,00 

41,86% 

7.566.772,45 

48,99% 

15.537.457,45 

45,06% 

3.  Трошкови производних услуга  
6.727.628,00 

35,36% 

2.488.114,21 

16,11% 

9.215.742,21 

26,73% 

4.  Трошкови амортизације  
311.237,00 

1,63% 

179.644,19 

1,16% 

490.881,19 

1,42% 

5.  Нематеријални трошкови  
1.890.518,00 

9,93% 

2.880.265,51 

18,65% 

4.770.783,51 

13,83% 

 УКУПНО:  

 

19.038.792,00 

100% 

15.445.784,58 

100% 

34.484.576,58 

100% 
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2. СТРУКТУРА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 

 

 

Напомена: Образложење појединих конта у структури расхода по наменама се односе на трошкове исказане у периоду 

20.09.2016. - 31.12.2016. година 

   Период  01.01.2016. - 19.09.2016.  
20.09.2016. - 
31.12.2016. 

01.01.2016.-
31.12.2016. 

 Укупни пословни расходи 19.038.792,00 15.445.784,58 34.484.576,58 

51 Трошкови материјала 

                                     
2,138,724.00  

                                    
2,330,988.22  

                         

4,469,712.22  

51200 Материјал за одржавање осн.средстава 

                                         
458,658.00  

                                       
101,162.38  

                              

559,820.38  

51220 Трошкови резервних делова 

                                           
49,000.00  

                                          
16,188.00  

                                

65,188.00  

51400 

Трош.материјала за одржавање радних 

машина 

                                         
284,250.00  

                                          
25,869.00  

                              

310,119.00  

51250 Трошкови алата и ситног инвентара 

                                           
47,188.00  

                                          
80,932.33  

                              

128,120.33  

51211 Трошкови канцеларијског материјала 

                                           
56,038.00  

                                          
58,432.21  

                              

114,470.21  

51290 Трошкови осталог материјала 

                                           
92,421.00  

                                          
43,503.13  

                              

135,924.13  

51291 Трошкови хтз опреме 

                                           
73,146.00  

                                          
39,120.07  

                              

112,266.07  

51310 Трошкови горива и мазива 

                                     
1,070,323.00  

                                       
960,082.74  

                            

2,030,405.74  
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Образложење за конто 51310:  трошкови исказани на конту 51310, за период 20.09.2016.-31.12.2016. године, су рашчлањени у 

делу „Анализа појединачних структура расхода за период 20.09.2016.-31.12.2016. године“ 

51340 Утрошена   електрична енергија 

                                                          
-    

                                       
997,024.10  

                              

997,024.10  

Образложење за конто 51340:  Општина Пирот је фактурисала ЈКП РДП трошкове  потрошене електричне енергије за период 

01.11.2015. године-31.08.2016. године. Како рачуни за утрошену електричну енергију, који се односе на утрошак електричне 

енергије ЈКП РДП, стижу на адресу Општине Пирот, а имајући у види да тадашњи директор није исплаћивао општини Пирот 

финансијска средства за утрошену електричну енергију, која је у име ЈКП РДП плаћала Општина Пирот, било је неминовно и 

логично платити заостале рачуне за предметни период  у износу од 688.360,76 динара. Преостали износ од 308.663,34 динара 

се односи на период утрошка електричне енергије ЈКП РДП за период септембар 2016. године-31.12.2016. године, с озбиром да 

је став ЈКП РДП, у периоду након 20.09.2016. године, да је нужно и неопходно плаћати електричну енергију на даље. 

51390 Утрошена остала горива  

                                                          
-    

                                          
10,591.38  

                                

10,591.38  

51222 

Хемијска средства за одржавање 

хигијене 

                                             
7,700.00  

                                          
1,917.12 

                                  

5,782.88  

        
 

52 Укупни трошкови зарада и накнада 

                                     

7,970,685.00  

                                    

7,566,772.45  

                                  

15,537,457.45  

52 Маса зарада 

                                     

6,737,681.00  

                                    

3,547,198.06  

                                  

10,284,879.06  

52000 Трошкови нето зарада 

                                     
3,814,658.00  

                                    
1,957,558.68  

                                     
5,772,216.68  

52100 Трошкови пореза на зараде 

                                         
374,235.00  

                                       
208,423.14  

                                        
582,658.14  

52101 

Трошкови доприноса на терет 

послодавца 

                                         
936,103.00  

                                       
491,965.47  

                                     
1,428,068.47  

52102 Трошкови доприноса на терет радника 

                                     
1,040,695.00  

                                       
546,934.47  

                                     
1,587,629.47  

52900 Разлика уплаћена у буџет РС 

                                         
571,990.00  

                                       
342,316.30  

                                        
914,306.30  

  

    

52 Трошкови накнаде зарада 

                         

1,233,004.00  

                                    
2,825,059.23  

                         

4,058,063.23  
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52200 Трошкови накнада по уговору о делу 

                                           
90,189.00  

                                          
71,202.18  

                                        
161,391.18  

Образложење за конто 52200: Ангажован је рачуновођа Лилић Јовица из Пирота „ради одржавања књиговодственог програма 

Таурус“ из разлога што је у претходном периоду књиговођа у ЈКП РДП била на боловању те је након боловања требало да 

искористи годишњи одмор. С обзиром да је у том периоду дошло до повећаног обима посла, било је нужно да 

књиговодствене послове обавља књиговођа у ЈКП РДП уз испомоћ ангажованог лица по уговору о делу . 

52400 

Трош. нак. по уговору о прив.и пов. 

пословима 

                                         
304,588.00  

                                       
206,387.45  

                                        
510,975.45  

Образложење за конто 52400: Ангажован је извршилац посла Зоран Цветковић из Беле Паланке због повећаног 

обима посла у ЈКП РДП. С обзиром да је цео комплекс ЈКП РДП у доста руинираном стању, било је неопходно 

ангажовање лица за обављање послова помоћног радника на уређењу круга депоније и санирање комплекса ЈКП 

РДП. 

52600 Трошкови накнада члановима НО 

                                                          
-    

                                    
1,709,846.11  

                                     
1,709,846.11  

Образложење за конто 52600: Члановима Надзорног одбора ЈКП РДП није исплаћена накнада за целу 2015. годину и 

за 2016. годину (јануар-септембар). С обзиром да је обавеза ЈКП РДП да исплаћује месечну надоканаду члановима 

Надзорног одбора и то: председнику Надзорног одбора 10.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима 

и члановима Надзорног одбора 7.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима, а што пређашњи 

директор није чинио, у периоду 20.09.2016.- 31.12.2016. године, председнику и члановима Надзорног одбора су 

исплаћене све заостале неисплаћене накнаде као и накнаде за период октобар-децембар 2016. године. 

52901 

Трошкови отпремнине за раскид 

радног односа 

                                                          
-    

                                       
294,782.97  

                                        
294,782.97  

Образложење за конто 52901: С обзиром да је Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији послова ЈКП РДП, донетог на седници Надзорног одбора ЈКП РДП од 12.10.2016. године, укинуто 

радно место Шеф техничког сектора, а да није систематизовано радно место за пређешњег директора, коме је 

истекао мандат, приступило се отказу уговора о раду за горе наведена радна места, те је по законским одредбама, 

пре самог отказа о раду, исплаћена отпремнина и то: 
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Зоран Станковић...................................................................................................................................................134.657,47 

Бобан Војиновић...................................................................................................................................................160.125,50 

52902 

Помоћ у случају смрти запсл.и члана 

породице 

                                           
32,000.00  

                                                         
-    

                                           
32,000.00  

52904 Трошкови помоћи запосленим 

                                                          
-    

                                          
20,000.00  

                                           
20,000.00  

52909 

Поклон деци запослених за Нову 

годину 

                                                          
-    

                                          
44,685.50  

                                           
44,685.50  

52910 

Трошкови накнаде превоза на и са 

посла 

                                         
747,293.00  

                                       
394,906.20  

                                     
1,142,199.20  

Образложење за конто 52910: Како је у периоду до септембара 2016. исплаћивана накнада за превоз на и са посла у 

висини од 5.200,00 динара за запослене који живе у Пироту, а за запослене који живе ван Пирота, поред 5.200,00 и 

цена месечне карте Пирот-место пребивалишта запосленог, а у септембру и октобру 2016. године, услед учесталог 

доласка на посао и ван радног времена, због повећаног обима посла, накнада трошкова превоза за долазак и одлазак 

са рада је исплаћивана у висини од 7.200,00 динара, за  запослене који живе у Пироту, а за запослене који живе ван 

Пирота, поред 7.200,00 и цена месечне карте Пирот-место пребивалишта запосленог, дошло се до следећег решења:   

крајем октобра 2016. године сви запослени су потписали анекс Уговора о раду у коме је предвиђено да трошкови за 

долазак и одлазак са рада износе 240,00 динара у нето износу дневно, сразмерно броју дана доласка на послао на 

месечном нивоу и то за релацију Пирот (град) – ЈКП РДП. Поред наведеног износа запосленима који живе ван града 

Пирота се исплаћује и износ у висини месечне карте место пребивалишта запосленог-Пирот. 

52911 

Трошкови дневница на службеном 

путу 

                                           
50,788.00  

                                          
31,163.50  

                                           
81,951.50  

52940 Трошкови смештаја и хране на терену 

                                             
8,146.00  

                                                         
-    

                                             
8,146.00  

52980 

Накнаде штете за неискоришћен 

годишњи одмор приликом 

престанка радног односа. 
                                                          

-    
                                          

52,085.32  
                                           

52,085.32  

  

Образложење за конто 52980:  С обзиром да је Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и 
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систематизацији послова ЈКП РДП, донетог на седници Надзорног одбора ЈКП РДП од 12.10.2016. године, укинуто радно место 

Шеф техничког сектора, а да није систематизовано радно место за пређешњег директора, коме је истекао мандат, приступило 

се отказу уговора о раду за горе наведена радна места, те је по законским одредбама, пре самог отказа о раду, исплаћена и 

нкнада штете за неискоришћен годишњи одмор и то: 

Зоран Станковић.....................................................................................................................................................17.175,62 

Бобан Војиновић....................................................................................................................................................34.909,70   

52 Трошкови заосталих зарада 

                                                          
-    

                        

1,194,515.16  

                         

1,194,515.16  

52991 Трошкови неисплаћених заосталих 

зарада по основу ноћног рада, рада за 

време празника, недељног рада и 

прековременог рада 

                                                          
-    

                                       
760,708.85  

                                        
760,708.85  

Образложење за конто 52991: У 2016. години, сви запослени портири у ЈКП РДП су тужили ЈКП РДП за неисплаћену зараду по 
основу ноћног рада, рада за време држаног празника, рада недељом и прековременог рада, за период септембар 2013.- мај 
2016. године. По основу пресуда Основног суда у Пироту, у новембру и децембру 2016. године, ЈКП РДП је била у обавези да 
исплати заостале зараде са припадајућим порезима и доприносима и то: 
Милан Николић.....................................................................................................................................................................243.433,83 
Божидар Божиловић.............................................................................................................................................................266.238,55 
Саша Минић...........................................................................................................................................................................251.036,47 
 

52992 Трошкови неисплаћених заосталих 
зарада - топли оброк 

                                                          
-    

                                       
230,494.50  

                                        
230,494.50  

Образложење за конто 52992: У 2016. години, сви запослени у ЈКП РДП су тужили ЈКП РДП за неисплаћену зараду по основу 
топлог оброка и регреса, за период април 2015.- јун 2016. године. По основу пресуда Основног суда у Пироту, у новембру и 
децембру 2016. године, ЈКП РДП је била у обавези да исплати заостале зараде по основу топлог оброка са припадајућим 
порезима и доприносима и то: 
Петровић Мирјана...................................................................................................................................................................76.045,50 
Ђорђевић Ненад......................................................................................................................................................................78.993,00 
Минић Саша.............................................................................................................................................................................75.456,00 
 

52993 Трошкови неисплаћених заосталих 
зарада - регрес 

                                                          
-    

                                       
203,311.81  

                                        
203,311.81  

Образложење: У 2016. години, сви запослени у ЈКП РДП су тужили ЈКП РДП за неисплаћену зараду по основу топлог оброка и 
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регреса, за период април 2015.- јун 2016. године. По основу пресуда Основног суда у Пироту, у новембру и децембру 2016. 
године, ЈКП РДП је била у обавези да исплати заостале зараде по основу регреса са припадајућим порезима и доприносима и 
то: 
Петровић Мирјана...................................................................................................................................................................67.770,61 
Ђорђевић Ненад......................................................................................................................................................................67.770,60 
Минић Саша.............................................................................................................................................................................67.770,60 

 

     

53 Трошкови производних услуга 

                         

6,727,628.00  

                        
2,488,114.21  

                         
9,215,742.21  

53010 Трошкови производних  услуга 

                              

760,000.00  

                                                         
-    

                                        
760,000.00  

53100 

Трошкови транспортних услуга(довоз 

воде) 

                              

129,442.00  

                                          
60,799.82  

                                        
190,241.82  

53101 Трошкови превоза земље 

                              

978,009.00  

                                       
167,442.28  

                                     
1,145,451.28  

53110 Трошкови баждарења опреме 

                                

64,000.00  

                                                         
-    

                                           
64,000.00  

53120 Трошкови фиксног телефона 

                                  

6,328.00  

                                            
2,988.94  

                                             
9,316.94  

53121 Трошкови мобилног телефона 

                              

131,037.00  

                                          
73,389.33  

                                        
204,426.33  

53122 Трошкови брзе поште 

                                    

680.00  

                                                
200.00  

                                                 
880.00  

53123 Трошкови ПТТ услуга(слање поште) 

                                

23,560.00  

                                            
7,832.00  

                                           
31,392.00  

53124 Трошкови интернета 

                                

23,925.00  

                                          
15,787.66  

                                           
39,712.66  

53125 Трошкови ПТТ услуга(доплатне марке) 

                                    

100.00  

                                                         
-    

                                                 
100.00  

53190 

Трошкови осталих транспортних 

услуга 

                                

27,000.00  

                                                         
-    

                                           
27,000.00  

53200 

Трошкови услуга одржавања основних 

средст. 

                            

1,282,650.00                                                                           
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1,455,130.00  2,737,780.00  

53201 

Трошкови материјала одржавања 

осн.средстава 

                              

981,966.00  

                                       
285,631.86  

                                     
1,267,597.86  

53203 

Ттошкови одржавања путничког 

аутомобила 

                                

46,930.00  

                                          
57,907.65  

                                        
104,837.65  

53205 

Трош. одржавања електро опреме и 

инсталац. 

                                           

-    

                                          
31,000.00  

                                           
31,000.00  

53206 Трош.одржавања рачунарске опреме  

                                

60,000.00  

                                          
30,000.00  

                                           
90,000.00  

53210 

Трош.усл. на инвестиц.одржавању 

осн.сред. 

                              

512,600.00  

                                          
51,230.00  

                                        
563,830.00  

53211 Трошкови регистрације возила 

                                

27,824.00  

                                                         
-    

                                           
27,824.00  

53500 

Трош.огласа у новинама,часописима и 

сл. 

                                

19,940.00  

                                                         
-    

                                           
19,940.00  

53540 

Трошкови приручника и других 

публикација 

                                  

4,167.00  

                                            
5,999.67  

                                           
10,166.67  

53502 Трошкови за проспекте и плакате 

                                

26,150.00  

                                                         
-    

                                           
26,150.00  

53590 

Остали трошкови за рекламу и 

пропаганду 

                              

144,000.00  

                                                         
-    

                                        
144,000.00  

53690 Остали трошкови истраживања 

                              

470,000.00  

                                                         
-    

                                        
470,000.00  

53930 

ТТрошкови израде техничке 

документације 

                              

440,000.00  

                                                         
-    

                                        
440,000.00  

53931 Трош.усл.ХТЗ 

                              

364,100.00  

                                            
6,200.00  

                                        
370,300.00  

53934 Трошкови испитивања,анализа 

                              

195,000.00  

                                       
236,575.00  

                                        
431,575.00  

Образложење за конто 53934: Доле набројана испитивања су неопходна ради вршења контроле животне средине, одређено 
Уредбом о одлагању отпада на депонији.  
- Испитивање квалитета отпадних вода за четврти квартал 2016. године, добављач „Анахем“ Београд.......................34.000,00 
- Лабораторијски преглед воде у ЈКП РДП, добављач „Завод за јавно здравље“ Пирот.....................................................4.575,00 
- Услуга дератизације тела депоније, добављач „Санит“ ММ Ниш.....................................................................................20.000,00 
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- Лабораторијско испитивање узорака земљишта, добављач „Анахем“ Београд............................................................118.000,00 
- Мерење емисије депонијског гаса из биотрнова, добављач „Институт Ватрогас“ Нови Сад.........................................60.000,00 
 

53990 Трошкови осталих производних услуга 

                                  

8,220.00  

                                                         
-    

                                             
8,220.00  

          

54 Трошкови амортизације 

                            

311,237.00  179,644.19 490,881.19 

          

55 Нематеријални трошкови 

                         

1,890,518.00  

                                    

2,880,265.51  

                                     

4,770,783.51  

55000 Трошкови ревизије 

                              

146,899.00  

                                                         
-    

                                        
146,899.00  

55010 

Трош. Финанс. услуга(ангажовање 

адвоката) 

                              

192,000.00  

                                       
126,000.00  

                                        
318,000.00  

Образложење за конто 55010: Ангажован је адвокат за адвокатске услуге у предметима где је ЈКП РДП била тужилац или 
тужена. 
 

55020 Трошкови за консалтинг услуге 

                                

15,000.00  

                                                         
-    

                                           
15,000.00  

55030 Трошкови здравствених услуга 

                                

33,000.00  

                                                         
-    

                                           
33,000.00  

55040 

Трошкови стручног образовања 

запослених 

                              

328,450.00  

                                          
51,060.00  

                                        
379,510.00  

55050 Трош.стручних часописа и публикација 

                                

10,120.00  

                                          
90,790.91  

                                        
100,910.91  

55060 Трошкови одржавања софтвера 

                                

79,500.00  

                                            
2,100.00  

                                           
81,600.00  

55080 Трошкови услуга чишћења просторија 

                                           

-    

                                          
77,930.00  

                                           
77,930.00  

Образложење за конто 55080: 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 
целисходније приступити одржавању хигијене, у анализираном периоду је ангажована Агенција за чишћење. 
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55090 

Трошкови осталих непроизводних 

услуга 

                              

143,374.00  

                                          
38,813.27  

                                        
182,187.27  

55100 Трошкови угоститељских услуга 

                              

183,485.00  

                                       
124,252.00  

                                        
307,737.00  

55120 Трошкови за поклоне 

                                           

-    

                                          
42,677.50  

                                           
42,677.50  

55101 Остали трошкови репрезентације 

                                

58,455.00  

                                          
70,908.49  

                                        
129,363.49  

55240 

Трош.осигурања од одго.према трећим 

лицима 

                                

34,353.00  

                                                         
-    

                                           
34,353.00  

55250 

Трош.осигурања зап.од несрећног 

случаја 

                                

37,464.00  

                                                         
-    

                                           
37,464.00  

55290 Трош.осталих премија осигурања 

                                

39,456.00  

                                                         
-    

                                           
39,456.00  

55301  Трошкови платног промета 

                                

34,737.00  

                                          
30,226.46  

                                           
64,963.46  

55400 Трош.чланарина Прив.комори Србије 

                                           

-    

                                                         
-    

                                                          
-    

55402 Трош.чланарина Прив.коморе Ниш 

                                           

-    

                                                         
-    

                                                          
-    

55590 

Остали трошкови пореза и судских 

спорова 

                                

11,600.00  

                                    
1,505,374.39  

                                     
1,516,974.39  

Образложење за конто 55590: У 2016. години, сви запослени у ЈКП РДП су тужили ЈКП РДП за неисплаћену зараду 

по основу ноћног рада, рада за време држаног празника, рада недељом, прековременог рада, топлог оброка и регреса 

за период: септембар 2013.- мај 2016. године за неисплаћену зараду по основу ноћног рада, рада за време држаног 

празника, рада недељом, прековременог рада а за период април 2015. године – јун 2016. године за неисплаћену 

зараду по основу топлог оброка и регреса. По основу пресуда Основног суда у Пироту, у новембру и децембру 2016. 

године, ЈКП РДП је била у обавези да исплати заостале зараде са припадајућим порезима и доприносима. На ту 

исплату ЈКП РДП је имала додатне трошкове суда и адвоката тужиоца. 

- Решење Пореске управе о наплати пореза..............................................................................................999.305,00 

 У ЈКП РДП је дана 25.10.2016. године дошао порески инспектор, Зоран Филиповић, са Налогом за 

теренску контролу бр. 47-00240/2016-0079-000 да изврши контролу обрачунавања и плаћања пореза на 
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додату вредност за период 01.01.2015.-31.12.2015. године као и обрачунавање и плаћање пореза на добит 

правних лица за исти период. Након извршене контроле, Зоран Филиповић, порески инспектор, је 

саставио Записник бр. 47-00240/2016-0079-001 од 28.11.2016. године о извршеној пореској контроли у 

ЈКП РДП и констатовао да је ЈКП РДП, као порески обвезник, а везано за авансни рачун који је ЈКП РД, 

као инвеститор, примила од фирме „Банк Про“ Београд, као извођача радова,дана 03.03.2015. године,  по 

уговореном послу изградње хале за секундарну сепарацију отпада, је била у обавези да у контролисаном 

периоду, у којем је извршио авансно плаћање, а по примљеном авансном рачуну од „БанкПро“ Београд, 

изврши и обрачун ПДВ интреним путем. На наведену констатацију из Записника пореског инспектора, 

ЈКП РДП је поднела Примедбу дана 22.12.2016. године. Примедба није усвојена те је Пореска управа 

донела Решење бр. 47-00240/2016-0079-010 од 26.12.2016. године, којим се налаже плаћање пореза у 

износу од 999.305,00 динара са припадајућом каматом. Иако је ЈКП РДП, на донето Решење поднела 

Жалбу, дана 10.01.2017. године, у Решењу Пореске управе је наведено да жалба не одлаже извршење, те 

је ЈКП РДП платила наведени износ. 
 

55910 Трошкови такси 

                              

119,116.00  

                                          
77,026.00  

                                        
196,142.00  

Образложење за конто 55910:  Како је, након промене законског заступника у ЈКП РДП, било неопходно извршити и промене у 
Агенцији за привредне регистре, да би се реализовале наведене промене, било је неопходно платити таксу за промену 
законског заступникакао и  таксу са извод из АПР. Поред наведених такси, на овом конту је књижена и такса за лиценцу ЈКП 
РДП за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине, с обзиром да постоји законска обавеза  за поседовање 
такве лиценце. 

55990 Остали нематеријални трошкови 

                                

91,509.00  

                                          
37,961.69  

                                        
129,470.69  

Образложење за конто 55990: У 2016. години, сви запослени у ЈКП РДП су тужили ЈКП РДП за неисплаћену зараду по основу 
ноћног рада, рада за време држаног празника, рада недељом, прековременог рада, топлог оброка и регреса за период: 
септембар 2013.- мај 2016. године за неисплаћену зараду по основу ноћног рада, рада за време држаног празника, рада 
недељом, прековременог рада а за период април 2015. године – јун 2016. године за неисплаћену зараду по основу топлог 
оброка и регреса. По основу пресуда Основног суда у Пироту, у новембру и децембру 2016. године, ЈКП РДП је била у обавези 
да исплати заостале зараде са припадајућим порезима и доприносима и трошковима поступка. На ту исплату ЈКП РДП је имала 
додатне трошкове камате на јавне приходе због кашењења у плаћању пореза и доприноса и то: 
- По пресуди Основног суда Пирот, за исплату камате на јавне приходе у предмету 245/16, тужилац Николић 
Милан............................................................................................................................................................................................29.432,49 
- По поравнању Основног суда Пирот, за исплату камате на јавне приходе у предмету 243/16, тужилац Божиловић 
Божидар.........................................................................................................................................................................................37.368,04 
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- По поравнању Основног суда Пирот, за исплату трошкова камате на јавне приходе у предмету 313/16, тужилац Петровић 
Мирјана............................................................................................................................................................................................8.763,77 
- По поравнању Основног суда Пирот, за исплату трошкова камате на јавне приходе у предмету 317/16, тужилац 
Ђорђевић.......................................................................................................................................................................................12.830,93 
-  По поравнању Основног суда Пирот, за исплату трошкова камате на јавне приходе у предмету 244/16, тужилац Минић 
Саша...............................................................................................................................................................................................44.224,26 
- Камата на јавне приходе по Решењу Пореске управе...........................................................................................................251.527,31 
У ЈКП РДП је дана 25.10.2016. године дошао порески инспектор, Зоран Филиповић, са Налогом за теренску контролу бр. 47-
00240/2016-0079-000 да изврши контролу обрачунавања и плаћања пореза на додату вредност за период 01.01.2015.-
31.12.2015. године као и обрачунавање и плаћање пореза на добит правних лица за исти период. Након извршене контроле, 
Зоран Филиповић, порески инспектор, је саставио Записник бр. 47-00240/2016-0079-001 од 28.11.2016. године о извршеној 
пореској контроли у ЈКП РДП и констатовао да је ЈКП РДП, као порески обвезник, а везано за авансни рачун који је ЈКП РД, као 
инвеститор, примила од фирме „Банк Про“ Београд, као извођача радова,дана 03.03.2015. године,  по уговореном послу 
изградње хале за секундарну сепарацију отпада, је била у обавези да у контролисаном периоду, у којем је извршено авансно 
плаћање, а по примљеном авансном рачуну од „БанкПро“ Београд, изврши и обрачун ПДВ интреним путем. На наведену 
констатацију из Записника пореског инспектора, ЈКП РДП је поднела Примедбу дана 22.12.2016. године. Примедба није 
усвојена те је Пореска управа донела Решење бр. 47-00240/2016-0079-010 од 26.12.2016. године, којим се налаже плаћање 
пореза у износу од 999.305,00 динара са припадајућом каматом у износу од 351.527,31 динар. Иако је ЈКП РДП, на донето 
Решење поднела Жалбу, дана 10.01.2017. године, у Решењењу Пореске управе је наведено да жалба не одлаже извршење, те 
је ЈКП РДП платила наведени износ, како пореза, тако и камате. 
 

55901 

Трошкови за солидарне и хуманитарне 

намене 

                                

32,000.00  

                                          
34,000.00  

                                           
66,000.00  

55591 Трошкови камата на јавне приходе 

                                           

-    

                                       
384,146.80  

                                        
384,146.80  

Образложење: У 2016. години, сви запослени у ЈКП РДП су тужили ЈКП РДП за неисплаћену зараду по основу ноћног рада, рада 
за време држаног празника, рада недељом, прековременог рада, топлог оброка и регреса за период: септембар 2013.- мај 
2016. године за неисплаћену зараду по основу ноћног рада, рада за време држаног празника, рада недељом, прековременог 
рада а за период април 2015. године – јун 2016. године за неисплаћену зараду по основу топлог оброка и регреса. По основу 
пресуда Основног суда у Пироту, у новембру и децембру 2016. године, ЈКП РДП је била у обавези да исплати заостале зараде 
са припадајућим порезима и доприносима и трошковима поступка. На ту исплату ЈКП РДП је имала додатне трошкове камате 
на јавне приходе због кашењења у плаћању пореза и доприноса и то: 
- По пресуди Основног суда Пирот, за исплату камате на јавне приходе у предмету 245/16, тужилац Николић 
Милан............................................................................................................................................................................29.432,49 
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- По поравнању Основног суда Пирот, за исплату камате на јавне приходе у предмету 243/16, тужилац Божиловић 
Божидар.................................................................................................................................................................37.368,04 
- По поравнању Основног суда Пирот, за исплату трошкова камате на јавне приходе у предмету 313/16, тужилац Петровић 
Мирјана.....................................................................................................................................................................8.763,77 
- По поравнању Основног суда Пирот, за исплату трошкова камате на јавне приходе у предмету 317/16, тужилац 
Ђорђеви................................................................................................................................................................12.830,93 
- По поравнању Основног суда Пирот, за исплату трошкова камате на јавне приходе у предмету 244/16, тужилац Минић 
Саша......................................................................................................................................................................44.224,26 
- Камата на јавне приходе по Решењу Пореске управе.............................................................................................251.527,31 
(У ЈКП РДП је дана 25.10.2016. године дошао порески инспектор, Зоран Филиповић, са Налогом за теренску контролу бр. 47-
00240/2016-0079-000 да изврши контролу обрачунавања и плаћања пореза на додату вредност за период 01.01.2015.-
31.12.2015. године као и обрачунавање и плаћање пореза на добит правних лица за исти период. Након извршене контроле, 
Зоран Филиповић, порески инспектор, је саставио Записник бр. 47-00240/2016-0079-001 од 28.11.2016. године о извршеној 
пореској контроли у ЈКП РДП и констатовао да је ЈКП РДП, као порески обвезник, а везано за авансни рачун који је ЈКП РД, као 
инвеститор, примила од фирме „Банк Про“ Београд, као извођача радова,дана 03.03.2015. године,  по уговореном послу 
изградње хале за секундарну сепарацију отпада, је била у обавези да у контролисаном периоду, у којем је извршено авансно 
плаћање, а по примљеном авансном рачуну од „БанкПро“ Београд, изврши и обрачун ПДВ интреним путем. На наведену 
констатацију из Записника пореског инспектора, ЈКП РДП је поднела Примедбу дана 22.12.2016. године. Примедба није 
усвојена те је Пореска управа донела Решење бр. 47-00240/2016-0079-010 од 26.12.2016. године, којим се налаже плаћање 
пореза у износу од 999.305,00 динара са припадајућом каматом у износу од 351.527,31 динар. Иако је ЈКП РДП, на донето 
Решење поднела Жалбу, дана 10.01.2017. године, у Решењењу Пореске управе је наведено да жалба не одлаже извршење, те 
је ЈКП РДП платила наведени износ, како пореза, тако и камате). 
 
 

55903 Остали порези по интерном обрачуну 

                                           

-    

                                       
186,998.00  

                                        
186,998.00  

Образложење за конто 55903: Како је Законом о ПДВ-у одређено чланом 10. став 2. тачка 3. да се  фактурисање добара, услуга 
и радова у области грађевинарства, врши без обрачунатог ПДВ-а, а да су примаоци рачуна у обавези да интерно обрачунају 
ПДВ на дати износ основице из фактуре, тако је ЈКП РДП извршила интерни обрачун и платила порез на следеће фактуре: 
 

55902 Трошкови донација 

                              

300,000.00  

                                                         
-    

                                           
300,000.00  
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3.РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У 2016. ГОДИНИ 

 

Редни 

број 

Врста Остварено у 2016. 

год. 

Остварено у периоду  

01.01.2016.-31.08.2016. 

Остварено у периоду 

01.09.2016.-31.12.2016. 

1 

Укупан приход  од услуга 

депоновања отпада                    I 

 

43.839.376,65           29.890.109,25         13.949.267,40 

 

2 

 

Укупан приход од камата Aik 

банка                                           II 
564.882,16   

 
Приход од судских спорова ( ЈП 

„Чистоћа“ Власотнице доо и 

Актор А.Т.Е)                             III 
676.843,17   

 Остали приходи                       IV 33.330,58   

 УКУПНИ ПРИХОД I+II+III+IV 45.114.432,56   

3 Укупан расход 34.484.576,58 

 

19,038,792.00 * 

 

 

15.445.784,58 ** 

 

4 

 

Добит за 2016. годину пре 

опорезивања 
10.629.855,98 

 

Напомена: * Укупни расходи за период  01.01.2016. – 19.09.2016. године 

      ** Укупни расходи за период 20.09.2016. – 31.12.2016. године 

 

За финансијска средства ЈКП РДП која су на рачуну банака остварен је додатни приход од камата у износу од  

564.882,16 динара, као и приход од добијених судских спорова у износу од 676.843,17 динара и осталих прихода у износу од 

33.330.58 динара.  

 

С обзиром да је добит за 2016. годину 10.629.855,98 динара, ЈКП РДП има Законску обавезу да на тај износ уплати 

порез на добит  од 15% што износи 1.594.478,40 динара.
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IV ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ ЈКП РДП  

 

1. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ 

 

Увидом у изводе банака код којих ЈКП „Регионална депонија Пирот“ има отворене текуће 

рачуне, утврђено је следеће стање новчаних средстава на дан 31.12.2016. године у 

укупном износу од 53.108.171,35 динара и то: 

- Аик банка а.д. Београд (рачун 105-30372-93)........................................... 34.996.946,18 

- Raiffeisen bank (рачун 265-4310310000487-95)..........................................18.111.225,17 

Стање новчаних средстава на дан 19.09.2016. године износи 45.659.709,31 динара и то: 

- Аик банка а.д. Београд (рачун 105-30372-93)........................................... 34.342.433,69 

- Raiffeisen bank (рачун 265-4310310000487-95)..........................................11.317.275,62 

2. ПОТРАЖИВАЊЕ ЈКП РДП НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ 

 

Према књиговодственој евиденцији потраживања ЈКП „Регионална депонијаПирот“ на 

дан 31.12.2016. године износе 19.375.524,18 динара, и односе се на: 

 

Редни 

број  

Потраживања  

ЈКП „Регионална депонија 

Пирот“ 

Потраживања на 

дан 19.09.2016. 

године 

Потраживања на 

дан 31.12.2016. 

године 

1 

Потраживања од купаца 26.677.928,98 19.375.524,18 

- ЈП „Комуналац“ 

Пирот 

9.005.376,28 8.628.537,69 

- ЈКП „Комнис“ Бела 

Паланка 

7.915.290,50 8.876.798,84 

- AKTOR A.T.E. 

ogranak 

6.925.328,07 0 

- ЈКП „Комуналац“ 

Бабушница 

785.915,65 285.605,16 

- ДЕНЕЗА М 

инжењеринг доо 

744.822,91 744.822,91 

- Тигар А.Д. 639.703,20 675.172,52 

- ЈП „Комуналац“ 

Димитровград 

365.726,13 160.683,60 

- TI- Car doo 270.642,78 0 

- Escorpi doo Zvezdara 21.220,00 0 

- Доминат шпедиција 3.903,46 3.903,46 

УКУПНО 26.677.928,98 19.375.524,18 
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3. АНАЛИЗА ПОТРАЖИВАЊА ЈКП РДП 

 

 

 

“DENEZA M INŽENJERING” Београд....................................................................744.822,91  

На 01.01.2016. године пренесена потраживања ЈКП РДП према “DENEZA M 

INŽENJERING“ Београд износе: 1.039.024,79 динара. 08.01.2016. године, наведена 

компанија је уплатила ЈКП РДП износ од 299.999,59 динара. 29.02.2016. године и 

31.03.2016. године наведена компанија је створила обавезе према ЈКП РДП у износу од 

5.798,12 динара. 

Током 2016. године тадашњи директор није предузео законом дозвољене актовности за 

наплату потраживања. Постоји реална опасност да се наведено потраживање не наплати из 

следећег разлога: 

На  одржаном рочишту у Привредном суду у Београду од 20.10.2016. године усвојен је 

унапред припремљен план реорганизације ( УППР). Предузећемо Законом предвиђене 

активности да предметно потраживање наплатимо. 

   

„TIGAR“ AD Пирот.....................................................................................................675.172,52 

  

На 01.01.2016. године пренесена потраживања ЈКП РДП према TIGAR AD Пирот износе 

157.180,02 динара. Наведена компанија током 2016. године створила је нове обавезе у 

износу од 694.510,78 динара, до 19.09.2016. године није извршила ни једну уплату а после 

19.09.2016. године извршила је уплату у износу од 176.518,28 динара. 

 

ЈКП „Комнис“ Бела Паланка.................................................................................8.876.798,84  

На дан 01.01.2016. године пренесена потраживања ЈКП РДП према ЈКП „Комнис“ Бела 

Паланка износе 5.077.544,13 динара. Наведено ЈКП током 2016. године створило је нове 

обавезе у износу од 4.578.798,84 динара, до 19.09.2016. године извршило је уплату у 

износу од 109.544,13 динара, а после 19.09.2016. године извршило је уплату у износу од 

670.000,00 динара. Крајем 2016. године поднет је предлог за извршење за наплату 

потраживања надлежном Трговинском суду у Нишу. Укупан фактурисан износ ЈКП 

„Комнис“ Бела Паланка за период 01.01.2013-31.12.2016. године износи 13.633.274,79 

динара, а од тога је измирено 4.756.475,95 динара или изражено у процентима 34,89%. 

 

ЈП „Комуналац“ Пирот...........................................................................................8.628.537,69  

На дан 01.01.2016. године пренесена потраживања ЈКП РДП према ЈП „Комуналац“ Пирот 

износе 7.248.984,90 динара. Навденео ЈП током 2016. године створило је нове обавезе у 

износу од 32.284.536,71 динара, а током 2016. Године извршило је уплату у износу од 

30.904.983,92 динара. Укупан фактурисани износ ЈП „Комуналац“ Пирот за период 

01.01.2013. – 31.12.2016. године износи 118.428.884,33 динара ,а тога је измирено 

109.800.346,64 динара или изражено у процентима  92,71 %. 
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ЈКП „Комуналац“ Бабушница..................................................................................285.605,16  

На дан 01.01.2016. године пренесена потраживања ЈКП РДП према ЈКп „Комуналац“ 

Баушница износе 1.504.374,53 динара. Наведено ЈКП током 2016. године створило је нове 

обавезе у износу од 2.016.394,00 динара, а током 2016. године извршило је уплату у износу 

од 3.235.163,37 динара.   Укупан фактурисани износ ЈКП „Комуналац“ Бабушница за 

период 01.01.2013. – 31.12.2016. године износи 6.085.294,33 динара ,а тога је измирено 

5.799.689,17 динара или изражено у процентима  95,31%. 

 

ЈКП „Комуналац“ Димитровград.............................................................................160.683,60  

На дан 01.01.2016. године пренесена потраживања ЈКП РДП према ЈП „Комуналац“ 

Димитровград  износе 303.133,62  динара. Наведено ЈКП током 2016. године створило је 

нове обавезе у износу од 2.848.914,53  динара, а током 2016. године извршило је уплату у 

износу од 2.991.364,53  динара.   Укупан фактурисани износ ЈП „Комуналац“ 

Димитровград за период 01.01.2013. – 31.12.2016. године износи 13.490.439,05 динара ,а 

тога је измирено 13.329.755,45 динара или изражено у процентима  98,81%. 
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4.1. ОБАВЕЗЕ ЈКП „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ“ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ 

Обавезе ЈКП „Регионална депонија Пирот“ на дан 31.12.2016. године износе 938.521,10 

динара. Приказане су у наредној табели: 

Р.б. Обавезе 

ЈКП „Регионална депонија 

Пирот“ 

Књиговодствено стање 

обавеза 

на дан 19.09.2016. 

године 

Књиговодствено стање 

обавеза 

на дан 31.12.2016. 

године 

1. Обавезе према добављачима 490.545,93 445.734,67 

- ЈП „Комуналац“ Пирот 430.800,06 0 

- Униметал доо Пирот 0 3.290,00 

- Санит М&М доо 30.000,00  

- Телеком  13.644,80 23.970,65 

- ЈП ПТТ саобраћај 

Србије 
5.706,00 1.685,00 

- СЗР Метал 4.000,00 0 

- Аутоперионица Fast 2.500,00 0 

- Теленор 2.190,00 8.240,33 

- La fantana 1.705,07 568,87 

 - Лукоил  0 116.235,25 

 - Пољоауто доо 0 2.190,00 

 - Мармил доо 0 1.449,80 

 - Анахем доо Београд 0 141.600,00 

 - JIN XIN доо 0 950,00 

 - Парадисо плус ур 0 1.500,00 

 - ЕПС Србије 0 126.565,77 

 - Тигар угоститељство –

Хотел Стара 
0 17.489,00 

2. Обавезе за бруто зараде 135.940,46 0 

3. Обавезе за порез на добит 1.464.874,66 366.220,66 

4. Обавезе за порезе и 

доприносе по основу уговора 

о привременим и 

повременим пословима 

17.047,08 0 

5. Накнаде за Надзорни одбор 1.496.238,49 0 

6. Електропривреда Србије, за 

утрошену електричну 

енергију 

688.360,76 126.565,77 

УКУПНО 4.293.006,9 938.521,10 
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4.2. СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАВЉАЧА  

 

 

    

Спецификација 

добављача на 

01.01.2016. до 

19.09.2016.  

Спецификација 

добављача од 

20.09.2016. до  

31.12.2016. 

Спецификација 

добављача од 

01.01.2016. до 

31.12.2016. 

Ред.бр. Добављач Плаћено Плаћено Плаћено 

1 “Puls systems” Пирот 44,700.00 2,520.00 47,220.00 

2 “Unimetal” Пирот 281,775.74 51,453.80 333,229.54 

3 “Tauruss”Београд 14,500.00 0.00 14,500.00 

4 ЈП “Комуналац”Пирот 517,255.16 -180,232.00 337,023.16 

5 „Телеком“Србија-фиксни телефон 22,200.80 -10,856.08 11,344.72 

6 „Телеком“Србија-моб. телефон 147,416.00 99,104.31 246,520.31 

7 ЈП ПТТ саобраћаја Србија 23,660.00 6,147.00 29,807.00 

8 „Тигаробезбеђење“Пирот 16,020.00 7,440.00 23,460.00 

9 “La fantana”Београд 76,450.73 29,141.08 105,591.81 

10 “Поен КД”Пирот 1,040.00 0.00 1,040.00 

11 “Лукол” AДБеоград 1,382,391.84 1,018,273.35 2,400,665.19 

12 „Бис-комерц“Пирот 13,765.00 0.00 13,765.00 

13 „Варошвитас“ Пирот 38,555.00 12,175.00 50,730.00 

14 "Chemo trade" doo 0.00 6,652.80 6,652.80 

15 „Пољоауто“Пирот 5,940.00 34,350.00 40,290.00 

16 „Верди“Пирот 41,545.00 67,913.00 109,458.00 

17 "Завод за јавно здравље" 0.00 4,575.00 4,575.00 

18 “Neskk” Пирот 172,800.00 0.00 172,800.00 

19 “Теленор” Београд 19,710.00 21,818.89 41,528.89 

20 „Слобода“ АД Пирот 22,680.00 0.00 22,680.00 
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21 МлекарскашколаПирот 13,388.99 0.00 13,388.99 

22 „Еуровага“Ниш 793,500.00 0.00 793,500.00 

23 „Графо нин“ Пирот 9,840.00 0.00 9,840.00 

24 „Металац“маркетПирот 3,918.00 9,650.00 13,568.00 

25 „ОМW“ Србија 27,095.11 0.00 27,095.11 

26 "Ранги транс" 0.00 88,880.00 88,880.00 

27 „Боем 2“ Пирот 41,870.00 0.00 41,870.00 

28 „Фаст“аутоперионицаПирот 0 45,880.00 45,880.00 

29 „Дунавосигурање“ 129,816.42 0.00 129,816.42 

30 “Pi canal”Пирот 5,000.00 0.00 5,000.00 

31 “Korkovado”Београд 403,080.00 55,356.00 458,436.00 

32 “Background” Пирот 26,100.00 0.00 26,100.00 

33 “Фригоцентар”Пирот 3,400.00 3,650.00 7,050.00 

34 "Пикси" 0.00 1,450,558.00 1,450,558.00 

35 "Краљев чардак" 0.00 51,468.00 51,468.00 

36 "Хотел Дијана" 0.00 25,200.00 25,200.00 

37 Институтзабезбедност МИБ Нови 

Сад 564,000.00 

0.00 564,000.00 

38 “Auto shopiautoservis”Пирот 24,260.00 0.00 24,260.00 

39 “Armada security”Пирот 682,920.00 0.00 682,920.00 

40 Кафана “Десетка“Пирот 5,830.00 0.00 5,830.00 

41 Аутогас„Митић“Пирот 1,199.72 0.00 1,199.72 

42 Кафана„9 мезета“Пирот 13,200.00 0.00 13,200.00 

43 "ИПЦ-информативно пословни 

центар" 0.00 

29,900.00 29,900.00 

44 "Рачуноводство" доо 0.00 59,850.00 59,850.00 

45 „Високпромет“Пирот 110,556.00 113,786.40 224,342.40 

46 „Мармил“Пирот 43,562.00 82,050.70 125,612.70 

47 „Трешњинхлад“кафана Београд 4,110.00 0.00 4,110.00 
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48 „Анахем“ Београд 81,600.00 40,800.00 122,400.00 

49 „Code“стрзПирот 13,160.00 8,700.00 21,860.00 

50 “Нис” АДБеоград 31,951.99 0.00 31,951.99 

51 „Ti-car“Пирот 11,020.00 0.00 11,020.00 

52 “Санит ММ”Ниш 80,000.00 20,000.00 100,000.00 

53 “Кубиктрансплус”Пирот 40,279.87 175,275.46 215,555.33 

54 “Квалитет”Пирот 1,139,040.00 0.00 1,139,040.00 

55 “АутоелектрикаЖивковић” Пирот 31,000.00 0.00 31,000.00 

56 СпортскисавезПирот 15,000.00 0.00 15,000.00 

57 „Адано“перионицаПирот 9,600.00 600.00 10,200.00 

58 "Глас експрес" 0.00 3,725.00 3,725.00 

59 „Финревизија“Београд 176,278.75 0.00 176,278.75 

60 АдвокатБојанРајковић Пирот 198,000.00 0.00 198,000.00 

61 "Шраф шоп" 0.00 3,900.00 3,900.00 

62 ТП „Младост“турист Београд 8,146.00 0.00 8,146.00 

63 ДомздрављаПирот 33,000.00 0.00 33,000.00 

64 "Институт за економску 

дипломатију" 0.00 

25,272.00 25,272.00 

65 „Орач“ кафанаБелаПаланка 28,240.00 3,950.00 32,190.00 

66 „Дунаводигурање“ доо Београд 2,500.00 0.00 2,500.00 

67 "Екстра мото тестера" 0.00 34,160.00 34,160.00 

68 „Маки и Аки“Пирот 315,600.00 0.00 315,600.00 

69 "Галерија подова" 0.00 13,372.80 13,372.80 

70 "Пољо потић" доо 0.00 8,260.00 8,260.00 

71 „Конак“сурПирот 19,290.00 0.00 19,290.00 

72 „Пиротскаавлија“Пирот 9,130.00 0.00 9,130.00 

73 „Играониоца ИН“Пирот 125,000.00 30,000.00 155,000.00 

74 „ТранскопМитић“Пирот 1,933,009.00 129,991.00 2,063,000.00 

75 Đerdansur Београд 9,980.00 0.00 9,980.00 
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76 “Фока”доо Пирот 2,200.00 1,900.00 4,100.00 

77 "Нитом ПБ" 0.00 26,864.00 26,864.00 

78 “РашићДуле”Пирот 844,000.00 0.00 844,000.00 

79 “Метал”сзрПирот 16,000.00 0.00 16,000.00 

80 “Cers”доо Београд 27,990.00 0.00 27,990.00 

81 “Шрафпланет” Пирот 304.25 0.00 304.25 

82 Аутосервис “Смарт“ Пирот 9,790.00 0.00 9,790.00 

83 „Елпорт“Пирот 152,400.00 0.00 152,400.00 

84 „Мрњак“кафана Пирот 15,010.00 0.00 15,010.00 

85 Агенција„Мара“ Пирот 15,000.00 0.00 15,000.00 

86 “Escorpi”Београд 528,000.00 0.00 528,000.00 

87 “Профото”студиоПирот 8,220.00 0.00 8,220.00 

88 „Вожд“кафанаБелаПаланка 6,060.00 -1,900.00 4,160.00 

89 “Expert”план Пирот 24,000.00 0.00 24,000.00 

90 Институт МБА Београд 16,752.00 0.00 16,752.00 

91 “Birodeveloping”  Ниш 9,672.00 9,672.00 19,344.00 

92 “Free team”Пирот 396,000.00 0.00 396,000.00 

93 “Forum media”доо Београд 38,885.00 10,120.00 49,005.00 

94 “Media design”доо Суботица 38,203.28 0.00 38,203.28 

95 “Dim energy” Пирот 22,800.00 0.00 22,800.00 

96 ЈавниизвржитељНикола Шћепановић 39,300.79 0.00 39,300.79 

97 Електропривреда Србије  0.00  930,770.35 930,770.35 

98 Гали текстил доо 0.00  41,930.00 41,930.00 

99 Нина сур 0.00  3,960.00 3,960.00 

100 Краљев чардак ДМ 0.00  4,770.00 4,770.00 

101 Лужница ММ 0.00  37,570.00 37,570.00 

102 "Invictus group" 0.00  6,570.00 6,570.00 

103 Парадисо плус 0.00  4,160.00 4,160.00 
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104 Галија и пријатељи ур  0.00 3,760.00 3,760.00 

105 Јарболи и заставе доо  0.00 10,800.00 10,800.00 

106 Архибел доо  0.00 29,250.00 29,250.00 

107 Еко мраз  0.00 13,500.00 13,500.00 

108 Аутоперионица МВ 010  0.00 38,150.00 38,150.00 

109 ЈКП Паркинг сервис Ниш  0.00 900.00 900.00 

110 Нипласт сзр  0.00 2,450.00 2,450.00 

111 Адвокат Бојан Јоновић  0.00 120,000.00 120,000.00 

112 Техномедиа центар  0.00  67,000.00 67,000.00 

113 Висока пословна школа Блаце  0.00  30,000.00 30,000.00 

114 Стојановић сзутр  0.00  22,200.00 22,200.00 

115 Ваганак  0.00  5,100.00 5,100.00 

116 Пексим доо  0.00  240.00 240.00 

117 Институт ватрогас доо  0.00  72,000.00 72,000.00 

118 Ауто оне доо  0.00  35,727.65 35,727.65 

119 "Jin xin"доо  0.00  18,800.00 18,800.00 

120 "D expres"доо  0.00  240.00 240.00 

121 Плави чуперак 010  0.00  960.00 960.00 

122 МБА превоз  0.00  30,000.00 30,000.00 

123 Кале уп  0.00  6,215.00 6,215.00 

124 Фото елит шоп   0.00 530.00 530.00 

 
 УКУПНО 12,270,464.44 5,268,920.51 17,539,384.95 
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V СУДСКИ СПОРОВИ 

 

1. ПОДНЕТЕ ТУЖБЕ У 2016. ГОДИНИ ОД СТРАНЕ ЈКП РДП 

 

 

1.1. Новембра 2016. године Полицијској управи Пирот и Вишем јавном тужилаштву 

Пирот, на основу одлуке Надзорног одбора ЈКП РДП, поднета је пријава за оправдану 

сумњу за нанету материјалну штету у износу од око 300.000 € приликом склапања и 

реализације Уговора о набавци опреме за секундарну селекцију отпада са инсталацијом у 

објекту ЈКП РДП и Уговора о набавци извођења радова у сивој фази на депонији – на 

платоу за секундарне сировине и услуге израде архитектонско-грађевинског пројекта, 

пројекта водовода и канализације и пројекта електроинсталације у ЈКП РДП. 

 

 

 

2. СУДСКИ СПОРОВИ 2016. ГОДИНИ 

 

2.1. Судски спорови у којима је ЈКП „Регионална депонија Пирот“ тужена 

 

 

 бр. предмета и тужилац исход 

судског 

спора 

трошкови 

судског 

спора у 

2016. 

години 

 

Судске 

трошкови 

и судске 

таксе у 

2016. 

години 

Укупни 

судски 

трошкови 

у 2016. 

години 

1 
Предмет: Привредни суд Ниш, бр. ИВ 

78/2016  

 

Тужилац: Општина Пирот, ул. Српских 

владара 82 (електрична енергија за 

период 02.12.2014.-01.11.2015. године)  

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Рајковић 

 

 

 

У току, чека 

се одлука по 

жалби. 

11.250,00 рн 

адвоката за 

израду 

приговора 

6/2016 од 

08.02.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.398,00 

 

 

2 
Привредни суд Ниш, бр. 4П 133 /2016 

(у вези  ИВ 78/2016) 

 

Тужилац: Општина Пирот, ул. Српских 

владара 82 (електрична енергија) 

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Рајковић 

14.250,00 

рн адвоката 

за заступање 

на рочишту 

27/2016 од 

04.04.2016. 

 

22.500,00 рн 

 

64.398,00 
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адвоката за 

израду 

жалбе 

30/2016 од 

15.04.2016. 

3 
П бр. 736/2014  

Тужиоци: Крстић Душан и други 

 

 накнада штете у виду вредности 

викендица у близини депоније 

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Рајковић 

 

 

 

у току 

31.500,00 рн 

адвоката за 

заступање 

24/2016 од 

28.03.2016 
 

 63.000,00 

31.500,00 рн 

адвоката за 

заступање 

43/2016 од 

08.06.2016. 

4 
П бр. 7343/2014  

Тужиоци: Сава Лилић и други 

 

 накнада штете у виду вредности 

викендица у близини депоније 

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Рајковић 

 

 

 

у току 

10.500,00 рн 

адвоката за 

заступање 

37/2016 од 

10.05.2016. 

 10.500,00 

5 
 П1 бр. 272/2016 

Тужиоц: запослен Дарко Пешић 

 

 накнада зараде за прековремени рад, 

рад ноћу и рад у дане државних 

празника 

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Рајковић 

 

 

 

 

 

Окончан у 

2017. 

6.000,00 рн 

адвоката за 

састав 

одговора на 

тужбу 

51/2016 од 

12.07.2016. 

 6.000,00 

6 П1 бр. 243/2016 

Тужиоц: запослен Божиловић Божидар 

 

 накнада зараде за прековремени рад, 

рад ноћу и рад у дане државних 

празника 

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Рајковић 

 

 

 

 

Окончан 

6.000,00 рн 

адвоката за 

састав 

одговора на 

тужбу 

48/2016 од 

27.06.2016 

50.899,00 56.899,00 
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7 П1 бр. 245/2016 

Тужиоц: запослен Милан Николић 

 

 накнада зараде за прековремени рад, 

рад ноћу и рад у дане државних 

празника 

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Рајковић 

 

 

 

 

 

 

 

Окончан 

6.000,00 рн 

адвоката за 

састав 

одговора на 

тужбу 

36/2016 од 

09.05.2016 
 

65.888,00 79.388,00 

7.500,00 рн 

адвоката за 

заступање 

43/2016 од 

08.06.2016 

8 П1 бр. 271/2016 

Тужиоц: запослен Владимир Потић 

 

 накнада зараде за прековремени рад, 

рад ноћу и рад у дане државних 

празника 

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Рајковић 

 

 

 

 

 

У току 

6.000,00 рн 

адвоката за 

састав 

одговора на 

тужбу 

46/2016 од 

20.06.2016 

 6.000,00 

9 П1 бр. 244/2016 

Тужиоц: запослен Саша Минић 

 

 накнада зараде за прековремени рад, 

рад ноћу и рад у дане државних 

празника 

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Рајковић 

 

 

 

 

Окончан 

6.000,00 рн 

адвоката за 

састав 

одговора на 

тужбу 

36/2016 од 

09.05.2016 
 

51.089,00 57.089,00 

10 П1 бр. 246/2016 

Тужиоц: запослен Бобан Златковић 

 

 накнада зараде за прековремени рад, 

рад ноћу и рад у дане државних 

празника 

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Рајковић 

 

 

 

Окончан у 

2017. години 

6.000,00 рн 

адвоката за 

састав 

одговора на 

тужбу 

38/2016 од 

23.05.2016 
 

 6.000,00 

11 П1 бр. 286/2016 

Тужиоц: запослен Дарко Пешић 

 

 накнада зараде за топли оброк и 

регрес  

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Јоновић 

 

 

Окончан у 

2017. години 

6.000,00 рн 

адвоката за 

састав 

одговора на 

тужбу 18/16 

од 

26.08.2016 
 

 6.000,00 



 

 

37 

 

12 П1 бр. 287/2016 

Тужиоц: запослен Саша Минић 

 

 накнада зараде за топли оброк и 

регрес  

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Јоновић 

 

 

 

Окончан 

6.000,00 рн 

адвоката за 

састав 

одговора на 

тужбу 19/16 

од 

26.08.2016 
 

21.459,00 27.459,00 

13 П1 бр. 289/2016 

Тужиоц: запослен Бобан Златковић 

 

 накнада зараде за топли оброк и 

регрес  

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Јоновић 

 

 

Окончан у 

2017. години 

6.000,00 рн 

адвоката за 

састав 

одговора на 

тужбу 20/16 

од 

26.08.2016 
 

 6.000,00 

14 П1 бр. 312/2016 

Тужиоц: запослен Марија Савић 

 

 накнада зараде за топли оброк и 

регрес  

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Јоновић 

 

Тужба је 

повучена, 

извршено 

вансудско 

поравнање 

6.000,00 рн 

адвоката за 

састав 

одговора на 

тужбу 21/16 

од 

26.08.2016 

 6.000,00 

15 П1 бр. 313/2016 

Тужиоц: запослен Мирјана Петровић 

 

 накнада зараде за топли оброк и 

регрес  

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Јоновић 

 

Окончан 
6.000,00 рн 

адвоката за 

састав 

одговора на 

тужбу 22/16 

од 

26.08.2016 

21.480,00 27.480,00 

16 П1 бр. 314/2016 

Тужиоц: запослен Ранђеловић Игор 

 

 накнада зараде за топли оброк и 

регрес  

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Јоновић 

 

 

 

 

У току 

6.000,00 рн 

адвоката за 

састав 

одговора на 

тужбу 42/16 

од 

14.11.2016 

 6.000,00 

17 П1 бр. 315/2016 

Тужиоц: тадашње запослен Војиновић 

Бобан 

 

 накнада зараде за топли оброк и 

регрес  

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

 

 

 

У току 

6.000,00 рн 

адвоката за 

састав 

одговора на 

тужбу 44/16 

од 

14.11.2016 

 6.000,00 
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Јоновић 

18 П1 бр. 316/2016 

Тужиоц: запослен Меметовић Селасије 

 

 накнада зараде за топли оброк и 

регрес  

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Јоновић 

 

 

Тужба је 

повучена, 

извршено 

вансудско 

поравнање 

6.000,00 рн 

адвоката за 

састав 

одговора на 

тужбу 40/16 

од 

14.11.2016 

 6.000,00 

19 П1 бр. 317/2016 

Тужиоц: запослен Ђорђевић Ненад 

 

 накнада зараде за топли оброк и 

регрес  

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Јоновић 

 

 

 

 

Окончан 

6.000,00 рн 

адвоката за 

састав 

одговора на 

тужбу 23/16 

од 

26.08.2016 

21.585,00 27.585,00 

20 П1 бр. 318/2016 

Тужиоц: запослен Димитров Катарина 

 

 накнада зараде за топли оброк и 

регрес  

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Јоновић 

 

 

 

Окончан у 

2017. години 

6.000,00 рн 

адвоката за 

састав 

одговора на 

тужбу 41/16 

од 

14.11.2016 

 6.000,00 

21 П1 бр. 319/2016 

Тужиоц: запослен Виолета Антић 

 

 накнада зараде за топли оброк и 

регрес  

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Јоновић 

 

 

 

Окончан у 

2017. години 

6.000,00 рн 

адвоката за 

састав 

одговора на 

тужбу 24/16 

од 

26.08.2016 

 6.000,00 

22 П1 бр. 320/2016 

Тужиоц: запослен Владимир Потић 

 

 накнада зараде за топли оброк и 

регрес  

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Јоновић 

 

 

 

У току 

6.000,00 рн 

адвоката за 

састав 

одговора на 

тужбу 25/16 

од 

26.08.2016 

 6.000,00 

23 П1 бр. 321/2016 

Тужиоц: запослен Божиловић Божидар 

 

 накнада зараде за топли оброк и 

регрес  

 

 

 

 

У току 

6.000,00 рн 

адвоката за 

састав 

одговора на 

тужбу 45/16 

од 

 6.000,00 
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ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Јоновић 
14.11.2016 

24 П1 бр. 322/2016 

Тужиоц: запослен Николић Милан 

 

 накнада зараде за топли оброк и 

регрес  

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Јоновић 

 

 

 

Окончан у 

2017. години 

6.000,00 рн 

адвоката за 

састав 

одговора на 

тужбу 26/16 

од 

26.08.2016 

 6.000,00 

25 П1 бр. 323/2016 

Тужиоц: тадашње запослен Братислав 

Здравковић 

 

 накнада зараде за топли оброк и 

регрес  

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Јоновић 

 

 

 

Окончан у 

2017. години 

6.000,00 рн 

адвоката за 

састав 

одговора на 

тужбу 43/16 

од 

14.08.2016 

 6.000,00 

26 П бр. 1461/2016 

Тужиоц: Саша Алексов, некадашњи 

члан НО у ЈКП РДП 

 

 накнада за обављање функције члана 

Надзорног одбора 

 

ЈКП РДП заступа адвокат Милан Илић 

Окончан  

(Саша 

Алексов је 

поднео тужбу 

15.06.2016. С 

обзиром да 

му је 

исплаћена 

накнада 

октобра 

2016. године, 

тужилац је 

повукао 

тужбу) 

 
 

 9.860,00 

 

9.860,00 

27 04 ПР ПОМ  бр. 512/2016 

Тужиоц: Прекршајни суд Пирот 

 

Овај предмет се односи на прекршај из 

Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима (Бобан Војиновић у својству 

возача службеног аутомобила ЈКП РДП 

начинио прекршај) 

 

ЈКП РДП заступа адвокат Милан Илић 

 

 

 

 

У току 

 

 

   

28 П1 бр. 385/2016 

Тужиоц: Зоран Станковић 
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 поништај решења о отказу уговора 

о раду 

 

ЈКП РДП заступа адвокат Милан 

Илић 

У току 

29 П1 бр. 387/2016 

Тужиоц: Зоран Станковић 

 

 накнада зараде за топли оброк и 

регрес  

 

ЈКП РДП заступа адвокат Милан 

Илић 

 

 

 

У току 

   

30 П1 бр. 394/2016 

Тужиоц: Бобан Војиновић 

 

 поништај решења о престанку 

радног односа 

 

ЈКП РДП заступа адвокат Милан 

Илић 

 

 

У току 

   

УКУПНО 255.000,00 258.658,00 513.658,00 

  

 

 

 

2.2. Судски спорови у којима је ЈКП „Регионална депонија Пирот“ тужилац 

 

1 ИИ 99/2016 

Тужени:  ЈКП „Комуналац“ Бабушница 

 

Исплата потраживања 

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Рајковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Окончан 

16.500,00 рн 

адвоката за 

израду 

предлога за 

извршење 

06/2016 од 

08.02.2016 

70.424,00 103.424,00 

 

16.500,00 рн 

адвоката за 

израду 

споразума о 

исплати 

потраживањ

а 09/2016 од 

25.02.2016 
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Напомена: По Споразуму о исплати потраживања сви настали адвокатски трошкови и трошкови такси 

падају на терет ЈКП „Комуналац“ Бабушница 

 

2 ИИВК 561/2016 

Тужени:  „Актор“ А.Т.Е. огранак 

Београд 

 

Исплата потраживања 

 

ЈКП РДП заступа адвокат Бојан 

Јоновић 

Окончан 

делимично  

 

(преостало је 

још 

181.148,39 
динара 

наплате по 

принудној 

наплати) 

30.000,00 рн 

адвоката за 

састав 

предлога за 

извршење 

17/16 од 

15.08.2016. 

 69.300,79 

39.300,79 рн 

Јавног 

извршитеља 

Николе 

Шћепановић

а 

 

Напомена: По Решењу о извршењу сви настали адвокатски трошкови и трошкови такси падају на терет 

„Актор“  А.Т.Е. огранак Београд 
 

3 ИИВ-А 107/2016 

Тужени:  ЈКП „Комнис“ Бела Паланка 

 

Исплата потраживања 

 

ЈКП РДП заступа адвокат Милан Илић 

 

У току 

(тренутно 

стопирано 

извршење) 

48.240,00 рн 

предијум за 

јавног 

извршитеља 

Ану Костић 

Мишковић 

45.241,00 

такса на 

предлог за 

одређење 

извршења 

 

94.261,00 

780,00 

опомена 

УКУПНО 150.540,79 116.445,00 266.985,79 

 

Из табеларно наведених података следи да је ЈКП РДП у 2016. години направила 

следеће трошкове по основу судских спорова: 

 

Трошкови адвокатских услуга (заступање ЈКП РДП)..........................................318.000,00 

Трошкови јавних извршитеља:..................................................................................87.540,79 

Судски трошкови и трошкови судских такси.........................................................375.103,00 

УКУПНИ СУДСКИ ТРОШКОВИ У 2016. .............................................................780.643,79 
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VI АКТИВНОСТИ УНУТАР КОМПЛЕКСА ЈКП РДП И МОНИТОРИНГ У 2016. 

ГОДИНИ 

 

1. Активности унутар комплекса ЈКП РДП 

 

Сагледана је ситуација да је визуелни изглед целог круга у изузетно лошем стању. 

Почетком октобра 2016. године предузете су енергичне активности на генералном 

чишћењу круга депоније, уређењу и одржавању зелених површина, чишћењу и одржавању 

објеката у кругу депоније што је довело до нове слике.  

На улазу са леве стране капије регионалне депоније израђен је потпуно нови 

паркинг за посетиоце. На самом паркингу постављена су три јарбола са националном 

заставом, заставом ЕУ и заставом  лога предузећа.  Такође, очишћени су канали за 

атмосферске  воде који су били запуштени и пуни распале стенске масе. У међувремену 

израђен је потпуно  нови привремени приступни пут преко тела депоније који је 

неопходан за безбедну манипулацију камиона аутосмећара, као и плато на коме се врши 

истовар отпада. Све земљане површине око управне зграде, резервоара за техничку воду и 

објекта за прање  очишћене су од корова и припремљене за садњу траве. На платоу за 

секундарну селекцију отпада на коме се налази привремена надстрешница у којој је 

смештен део опреме за секундарну селекцију отпада додатно је заштићена са новим 

кровним покривачем од поцинкованог лима, као и затворене су калканске и бочне стране 

објекта са цирадом како не би атмосферске прилике додатно оштетиле опрему. У ту сврху 

ископан је канал око привремене надстрешнице како би се атмосферске воде одвеле мимо 

објекта, односно опреме. Приступни пут од азила за псе до улаза у регионалну депонију 

комплетно је очишћен од ниског растиња које је нарушавало сам изглед приступног пута, 

као и кретање камиона аутосмећара. Са леве стране тела депоније гледано у правцу тела 

депоније посечена су дрва, и ниско растиње која су у израсла од периода отварања 

регионалне депоније до данас и која утичу на сам изглед регионалне депоније у 

негативном смислу, односно у потпуности су била зарасла уз ограду комплекса 

регионалне депоније.  

 

2. Праћење и контрола стања животне средине - мониторинг у 2016. 

 У периоду од 01.01.2016. – 31.12.2016. године извршене су три анализе отпадне 

воде из система за пречишћавање. Узорковање воде и анализу воде уз достављање 

извештаја радила је акредитована лабораторија „Анахем“ из Београда. У свим 

извештајима анализирани параметри су испод максимално дозвољених концентрација 

прописаних Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање (Сл. Гласник РС, бр. 67/2011, 48/2012 и 01/2016, прилог 2, 

III Комунално отпадне воде, табела 1) . 
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Дана 02.12.2016. године извршена су мерења емисије депонијских гасова на 

дегазационим цевима 6 биотрнова на телу депоније. Узорковање, анализу и израду 

извештаја радила је акредитована лабораторија „Институт ватрогас“. Анализом је 

утврђено да се концентрација метана креће у границама од 0,2-1,9 %, односно угљен 

диоксида од 0,2-1,6% од укупно издвојеног гаса. Остали гас углавном чине смеша гасова у 

којима преовлађује углавном азот. 

Дана 03.12.2016. године узорковано је земљиште на четри различите 

локације.Узорковање и анализу земљишта радила је акредитована лабораторија „Анахем“ 

из Београда.  Два места узорковања се налазе изван комплекса регионалне депоније и то 

испред управне граде на граници приватне парцеле и  изван комлекса регионалне депоније 

са леве стране гледано у правцу тела депоније. Остала два места узорковања земљишта се 

налазе изнад тела депоније са леве и десне стране гледано у правцу  тела депоније на 

удаљености око 150 м. На основу добијених резултата измерене концентрације параметара 

не прелазе ремедијационе вредности концентрација опасних и штетних материја 

земљишта  према Уредби о програму праћења систематског квалитета земљишта, 

индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду 

ремедијационих програма, Прилог 3. Сл. Гласник РС бр. 88/2010. 

На основу напред наведеног, долази се до закључка да у 2016. години није било 

екцесних ситуација које би угрозиле животну средину. 

 

 

VII РАДНА СНАГА У ЈКП РДП У 2016. ГОДИНИ 

 

У периоду до 11.10.2016. године, у ЈКП РДП, а на основу последњег важећег 

Правилника о изменама и допунама Правилника о систематизацији и организацији 

послова ЈКП РДП од 04.04.2013. године, број запошљених у ЈКП РДП је систематизован и 

организован на следећи начин: 

1. Директор предузећа. Ово радно место је предвиђено да се обавља у складу са 

Статутом ЈКП РДП. Број извршиоца: 1; 

2. Референт за заштиту животне средине и безбедности на раду. Ово радно место 

је предвиђено да се обавља са високом стручном спремом. Број извршиоца: 1; 

3. Рачуновођа-књиговођа. Ово радно место је предвиђено да се обавља са вишом 

стручном спремом. Број извршиоца: 1; 

4. Референт фактурисања и наплате. Ово радно место је предвиђено да се обавља 

са средњом стручном спремом. Број извршиоца: 1; 

5. Административни радник-секретарица и спремачица. Ово радно место је 

предвиђено да се обавља са средњом стручном спремом. Број извршиоца: 1; 
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6. Чувар - портир. Ово радно место је предвиђено да се обавља са 

средњомстручном спремом. Број извршиоца: 4; 

7. Шеф техничког сектора. Ово радно место је предвиђено да се обавља са 

средњом стручном спремом. Број извршиоца: 1; 

8. Оператер на колској ваги. Ово радно место је предвиђено да се обавља са 

средњом стручном спремом. Број извршиоца: 2; 

9. Возач компактора и булдожера. Ово радно место је предвиђено да обавља 

радник са најмање КВ стручном спремом . Број извршиоца: 2; 

10.  Радник на одржавању возног парка. Ово радно место је предвиђено да  обавља 

НКВ радник. Број извршиоца: 1: 

Напомена: Поред горе наведених радних места, послове Референта набавки, 

магацина и општих послова, које није предвиђено важећом систематизацијом,  

је обављало лице које је у сталном радном односу.  

 

Из горе побројаних радних места долази се до следећег броја запослених у ЈКП 

РДП: 

- 15 запошљених на неодређено време; 

- 1 запошљен на одређено време; као и 

- 1 по уговору о привременим и повременим пословима 

 

На основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП РДП о давању сагласности на Правилник о 

изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова ЈКП РДП, 

донете на седници дана 12.10.2016. године, Правилником о изменама и допунама 

Правилника о систематизацији и организацији послова ЈКП РДП од 04.04.2013. године, 

број запошљених у ЈКП РДП је систематизован и организован на следећи начин: 

1. Директор предузећа. Ово радно место је предвиђено да се обавља у складу са 

Статутом ЈКП РДП. Број извршиоца: 1; 

2. Референт за заштиту животне средине и безбедности на раду. Ово радно место 

је предвиђено да се обавља са високом стручном спремом. Број извршиоца: 1; 

3. Рачуновођа-књиговођа. Ово радно место је предвиђено да се обавља са вишом 

стручном спремом. Број извршиоца: 1; 

4.  Референт набавки, магацина и оштих послова. Ово радно место је предвиђено да 

се обавља са средњом стручном спремом. Број извршиоца: 1; 

5. Референт фактурисања и наплате. Ово радно место је предвиђено да се обавља 

са средњом стручном спремом. Број извршиоца: 1; 

6. Административни радник-секретарица и спремачица. Ово радно место је 

предвиђено да се обавља са средњом стручном спремом. Број извршиоца: 1; 

7. Чувар - портир. Ово радно место је предвиђено да се обавља са 

средњомстручном спремом. Број извршиоца: 4; 

8. Оператер на колској ваги. Ово радно место је предвиђено да се обавља са 

средњом стручном спремом. Број извршиоца: 2; 

9. Возач компактора и булдожера. Ово радно место је предвиђено да обавља 

радник са најмање КВ стручном спремом . Број извршиоца: 1; 
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10.  Радник на одржавању возног парка. Ово радно место је предвиђено да  обавља 

НКВ радник. Број извршиоца: 1. 

 

Након доношења Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији послова ЈКП РДП, на седници Надзорног одбора, дана 12.10.2016. године, 

дошло је до следећих измена: 

1. Отпуштање два радника и то због: престанка потребе за радом једног радника и 

престанка потребе за обављањем послова на којима је радио други радник;  

2. Споразум о престанку радног односа ради заснивања истог код другог корисника 

јавних средстава за једног радника; 

3. Отказ запосленом на пословима возача булдожера и компактора због повреде радне 

обавезе. 

 

Коначни број и састав радника запошљених у ЈКП РДП на крају 2016. године је: 

- 11 запошљених на неодређено време; 

- 2 запошљена на одређено време; као и 

- 1 по уговору о привременим и повременим пословима 

 

 

VIII НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП РДП У 2016. ГОДИНИ 

Надзорни одбор ЈКП РДП ради у следећем саставу: 

 

1. Зоран Крстић, председник Надзорног одбора (Пирот) 

2. Раде Петровић, члан Надзорног одбора (Пирот) 

3. Драган Стојановић, члан Надзорног одбора (Пирот) 

4. Владица Иванов, члан Надзорног одбора (Димитровград) 

5. Мирољуб Јовановић, члан Надзорног одбора (Бабушница) 

6. Славољуб Ђурђевић, члан Надзорног одбора (Бела Паланка) 

 

У 2016. години Надзорни одбор ЈКП РДП је одржао укупно 6 (шест) седница на којима 

је донео следеће Одлуке и Закључке: 

 

1. На седници XXVIII, одржаној 05.05.2016. године донет је Закључак којим се од 

општине Бела Паланка захтева разрешење тадашњег директора ЈКП РДП у 

најкраћем могућем року, какао би коначно било омогућено нормално и законито 

функционисање јавног предузећа. 

 

2. На седници XXIX,одржаној 22.09.2016. године, донети су следећи Закључци: 



 

 

46 

 

- Усваја се предлог уговора о раду који у име ЈКП „Регионална депонија 

Пирот“ Пирот, као послодавца, Надзорни одбор закључује са Иванов Небојшом, 

вршиоцем дужности; 

- Обавезује се в.д. директор да припреми информацију о раду предузећа у 

2015. години и за период 01.01. до 20.09.2016. године и да припреми предлог 

Програма пословања за 2016. годину; 

 

као и Одлука  о избору Зорана Крстића за председника Надзорног одбора. 

 

3. На седници XXX, одржаној 12.10.2016. године, донета је Одлука о давању 

сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији послова ЈКП „Регионална депонија Пирот“  Пирот бр. 03-10/16 од 

11.10.2016. године. Поред наведене Одлуке, донети су и Закључци: 

- Констатује се да је у вези са ненаплаћеним потраживањем према дужнику „Денеза“ 

доо причињена штета у износу од 744.822 динара за коју одговорност сноси бивши 

директор; 

- Овлашћује се в.д. директор да у зависности од конкретних околности гласа за или 

против усвајања УППР-а и да покуша да у разговорима са дужником „Денеза“ доо 

евентуално сачини поравнање у циљу наплате потраживања; 

- Усваја се предлог в.д. директора да се за вршење ревизије завршног рачуна 

закључи уговор са „Фин ревизија“ доо Београд. 

 

4. На седници XXXI, одржаној 26.10.2016. године донет је Закључак којим се 

утврђује следеће: 

„Утврђује се да је укупан износ дуга ЈКП „Комнис“ Бела Паланка према ЈКП 

„Регионална депонија Пирот“ са стањем на дан 26.10.2016. године 8.332.469,57 

динара. 

Ради наплате потраживања из става 1 овог закључка, ЈКП „Регионална 

депонија Пирот“ Пирот ће понудити дужнику закључење споразума којим ће се 

одобрити репрограм дуговања тако што ће ЈКП „Комнис“ Бела Паланка укупан 

износ дуговања исплатити у 24 једнаке месечне рате, без обрачунавања и наплате 

камате. 

ЈКП „Комнис“ Бела Паланка ће своје будуће доспеле обавезе измиривати 

редовно, без доцње у исплати. 

Уколико ЈКП „Комнис“ Бела Паланка не закључи споразум са ЈКП 

„Регионална депонија Пирот“ Пирот под условима закључени овим закључком, у 

року од 8 дана од дана пријема предлога споразума, укупан износ дуга са 

законском каматом наплатиће се у судском поступку, а дужнику ће се забранити 

одлагање отпада до измирења укупног дуга са припадајућом каматом. 
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Овлашћује се в.д. директор ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот да са 

ЈКП „Комнис“ Бела Паланка закључи споразум у складу са овим закључком“. 

 

5. На седници XXXII, одржаној 23.11.2016. године, донети су следећи Закључци: 

- „Утврђује се да директор није усагласио предлог Програма пословања за 2015. 

годину са примедбама Надзорног одбора; да је Надзорни одбор донео Програм 

пословања за 2015. годину са примедбама; да директор није донети Програм 

пословања за 2015. годину доставио Скупштини општине Пирот на сагласност, а 

скупштинама осталих општина оснивача доставио је неусаглашени Програм 

пословања за 2015. годину; да оснивачи нису дали сагласност на Програм 

пословања за 2015. годину; да је општина Пирот по предлогу Надзорног одбора, 

због неизвршавања одлука Надзорног одбора, разрешила дужности директора, што 

су касније учиниле и оптштине Бабушница и Димитровград, али не и општина Бела 

Паланка; да с обзиром да није усвојен Програм пословања за 2015. годину, није 

разматран Програм пословања за 2016. годину; да је јавно предузеће без Програма 

пословања за 2015. и 2016. годину и Плана јавних набавки. 

На основу Информације о Извештају о раду са финансијским извештајем за период 

од 01.01.2013.- 19.09.2016. године утврђено је да: су учињене бројне 

неправилнбости у пословању јавног предузећа које имају карактер 

противзаконитог поступања тадашњег директора и је незаконитим пословањем 

јавном предузећу нанета знатна материјална штета те се налаже директору да у 

вези са утвђеним противзаконитим поступањем и материјалном штетом покрене 

пред надлежним органима одговарајуће поступке. 

Усваја се Информација о Извештају о раду са финансијским извештајем за период 

од 01.01.2013.- 19.09.2016. године и предлаже се Градском већу града Пирота и 

општинским већима општина Димитровград, Бела Паланка и Бабушница да исту 

усвоје“. 

- „Належе се директору да припреми Програм пословања за 2017. годину“. 

- „Констатује се да је јавном предузећу причињена знатна материјална штета у вези 

са реализацијом уговора за пројектовање и изградњу хале за секундарну селекцију 

отпада и уговора о набавци опреме за секундарну селекцију отпада, те се обавезује 

директор да у оквиру својих овлашћења предузме адекватне мере за надокнађивање 

настале штете и спречавање будуће штете“. 

- „Налаже се директору да покрене судски поступак за надокану штете причишене 

оштећењем булдожера и да поднесе кривичну пријаву уколико постоје елементи за 

кривичну одговорност“. 

- „Да се закључи поравнање са запосленима који су тужили за исплату увећања 

зараде за прековремени рад, рад ноћу и на дан празника“. 

- „Да се са удржењем „Амала“ закључи уговор о издвајању отпада са депоније уз 

прецизирање структуре отпада који се издваја, обавеза удружења према јавном 
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предузећу по основу издвајања отпада и утврђивање дела накнаде од продаје 

отпада који се издваја за потребе запослених у удружењу, као и једнократну помоћ 

угроженим ромским породицама“. 

- „Да се упути допис Скупштини општине Бабушница за именовање члана 

Надзорног одбора“. 

 

6. На седници XXXIII, одржаној 05.12.2016. године донета је Одлука о доношењу 

Програма пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за 2017. годину као 

и Одлука о накнади за депоновање отпада на Регионалној депонији Пирот за 2017. 

годину у следећим износима: 

1. Накнада за депоновање комуналног отпада из домаћинстава, чији довоз 

врше јавна комунална предузећа оснивача, износи 11 €/t, тј. 1.354,89 дин/t 

без ПДВ-а, са ПДВ-ом (10%) износи 1.490,38 дин/t. 

2. Накнада за депоновање комуналног отпада из индустрије, чији довоз врше 

јавна комунална предузећа оснивача, износи 18  €/t, тј. 2.217,09 дин/t без 

ПДВ-а, са ПДВ-ом (20%) износи 2.660,51 дин/t. 

 

3. Накнада за депоновање комуналног отпада из домаћинстава и из индустрије, 

које на депонију одлажу сами корисници услуга, а не јавна комунална 

предузећа оснивача, износи 24 €/t, тј. 2.956,12 дин/t без ПДВ-а, са ПДВ-ом 

(20%) износи 3.547,34 дин/t. 

 

 

IX ЦЕНОВНИК 

 

 

На основу одлуке Управног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ и сагласности 

Општина оснивача, утврђен је ценовник накнаде за депоновање комуналног отпада, и то: 

- Накнада за депоновање комуналног отпада из домаћинстава, чији довоз врше 

комунална предузећа оснивача, износи 11 еура/t, тј. 1294,76 дин/t + 10% ПДВ = 

1.424,50 дин/t. 

- Накнада за депоновање комуналног отпада из индустрије, чији довоз врше 

комунална предузећа оснивача, износи 13 еура/t, тј 1454,68 дин/t + 20% ПДВ = 

1.745,68 дин/t. 

Накнада за депоновање већих количина комуналног отпада насталог у вези са посебним 

ситуацијама, који на депонију одлажу сами корисници услуге депоновања, износи 17 

еура/t отпада, односно 1.902,27 дин/t  + 10% ПДВ = 2.092,50 дин/t. 

 

 

 

 




