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I  УВОД  

 

Надовезујући се на Извештај о раду са финансијским извештајем за период 

01.01.2017.-31.03.2017. године, као и на Извештај о раду са финансијским извештајем за 

период 01.04.2017.-30.06.2017. године овај Извештај ће бити креиран тако да сви наведени 

подаци у Извештају буду представљени, поред периода 01.07.2017.-31.09.2017. године и за 

период 01.01.2017.-30.09.2017. године. Такође, оба наведена периода ће бити процентуално 

упоређивана са реализованим стањем у 2016. години као и са планираним обимом 

активности за 2017. годину.  

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II КОЛИЧИНЕ ОДЛОЖЕНОГ ОТПАДА И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 

Напомена: остварени приходи исказани су у динарима без ПДВ-а. 
1.1. У табели 1.1. приказане су одложене количине комуналног отпада од комуналних предузећа општина оснивача ЈКП РДП у периоду 01.07.2017.-

30.09.2017. године и процентуално поређење анализираног периода са реализацијом у 2016. години и планираним остварењем у 2017. години 

Табела 1.1. 

 Довежене количине [ t ] Реализовано у 2016. години План за 2017. годину 

Период 01.07.2017. - 30.09. 2017. 

 

 

Довежене 

количине   

Проценат 

остварења у 

трећем  

кварталу 2017. 

у односу на 

реализаовано у 

2016.  

 

 

Планиране 

количине 

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 2017. 

у односу на 

годишњи план 

за 2017. годину 

Пирот 4.710,61 69,85 % 16.423,42 28,68% 17.000 27,71% 

Бабушница      365,70 5,42 % 1.415,51 25,83 % 1.500 24,38 % 

Бела Паланка 883,78   13,11 % 3.214,32 27,50 % 3.000 29,46 % 

Димитровград 783,36     11,61 % 1.999,94 39,17 % 2.500 31,33 % 

Укупно 6.743,45 100% 23.053,19 29,25 % 24.000 28,10 % 

 

1.1.1. У табели 1.1.1. приказане су одложене количине комуналног отпада од комуналних предузећа општина оснивача ЈКП РДП у периоду 01.01.2017.-

30.09.2017. године и процентуално поређење анализираног периода са реализацијом у 2016. години и планираним остварењем у 2017. години 

Табела 1.1.1. 

 Довежене количине [ t ] Реализовано у 2016. години План за 2017. годину 

Период 01.01.2017. - 30.09. 2017. 

 

 

Довежене 

количине   

Проценат 

остварења у 

првом, другом, 

и трећем 

кварталу 2017. 

у односу на 

реализаовано у 

2016.  

 

 

Планиране 

количине 

Проценат 

остварења у 

првом, другом, 

и трећем 

кварталу 2017. 

у односу на 

годишњи план 

за 2017. годину 

Пирот 12.538,11 69,62 % 16.423,42 76,34% 17.000 73,75% 

Бабушница 1.088,07 6,04 % 1.415,51 76,86 % 1.500 72,53 % 

Бела Паланка 2.459,40   13,66 % 3.214,32 76,51 % 3.000 81,98 % 

Димитровград 1.924,40 10,68 % 1.999,94 96,22 % 2.500 76,97 % 

Укупно 18.009,98 100% 23.053,19 78,12 % 24.000 75,04% 
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1.1.2. У табели 1.1.2.  приказани су остварени приходи у периоду од 01.07.2017. – 30.09.2017. године и процентуално поређење анализираног 

периода са реализацијом у 2016. години и планираним остварењем у 2017. години 

Табела 1.1.2. 

 Приход (дин.) Реализовано у 2016. години План за 2017. годину 

Период 01.07.2017. - 30.09. 2017. 

 

 

Остварен 

приход 

Проценат 

остварења у 

трећем кварталу 

2017. у односу на 

реализаовано у 

2016. 

 

 

Планирани 

приход 

Проценат 

остварења у 

трећем кварталу 

2017. у односу на 

годишњи план за 

2017. годину 

Пирот 6.381.152,53 69,85% 21.268.328,90 30,00 % 22.015.000,00 28,98 % 

Бабушница 495.618,71 5,42% 1.833.085,45 27,03 % 1.942.500,00 25,51 % 

Бела Паланка 1.197.424,69   13,11% 4.162.544,40 28,76 % 3.885.000,00 30,82 % 

Димитровград 1.061.366,63     11,62% 2.589.922,30 40,98 % 3.237.500,00 32,78 % 

Укупно 9.135.562,56 100% 29.853.881,05 30,60 % 31.080.000,00 29,39 % 

                     
1.1.3.У табели 1.1.3.  приказани су остварени приходи у периоду од 01.01.2017. – 30.09.2017. године и процентуално поређење анализираног периода 

са реализацијом у 2016. години и планираним остварењем у 2017. години 

Табела 1.1.3. 

 Приход (дин.) Реализовано у 2016. години План за 2017. годину 

Период 01.01.2017. - 30.09. 2017. 

 

 

Остварен 

приход 

Проценат 

остварења у 

првом, другом, и 

трећем кварталу 

2017. у односу на 

реализаовано у 

2016. 

 

 

Планирани 

приход 

Проценат 

остварења у 

првом, другом, и 

трећем кварталу 

2017. у односу на 

годишњи план за 

2017. годину 

Пирот 16.986.554,01 69,48% 21.268.328,90 79,86 % 22.015.000,00 77,16 % 

Бабушница 1.474.350,60 6,41% 1.833.085,45 80,43 % 1.942.500,00 75,90 % 

Бела Паланка 3.332.215,85   13,98% 4.162.544,40 80,05 % 3.885.000,00 85,77 % 

Димитровград 2.607.350,33     10,13% 2.589.922,30 100,67 % 3.237.500,00 80,53 % 

Укупно 24.400.470,79 100% 29.853.881,05 81,73 % 31.080.000,00 78,50 % 
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1.2. У табели 1.2. приказане су одложене количине комуналног отпада ЈП „Комуналац“ Пирот у периоду 01.07.2017. – 30.09.2017. године и остварени 

приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2016. години и планираним остварењем у 2017. години 

 

Табела 1.2. 

 

 

 

Месеци у  

2017. 

години 

 

 

 

Испоручен 

комунални  

отпад у 

тонама 

 

 

 

Приход од 

испорученог  

комуналног 

отпада у 

динарима 

 

Реализовано у 2016. години 

 

План за 2017. годину 

 

 

Довежене 

количине   

 

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Остварен 

приход 

 

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Планиране 

количине 

 

Проценат 

остварења 

у трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

 

 

Планирани 

приход 

Проценат 

остварења 

у трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

Јул 1.528,58 2.071.057,76 16.423,42 9,30 % 21.268.328,90 9,73 % 17.000 8,99 % 22.015.000,00 9,40 % 

Август 1.613,89 2.185.437,57 16.423,42 9,82 % 21.268.328,90 10,27 % 17.000 9,49 % 22.015.000,00 9,92 % 

Септембар 1.568,14 2.124.657,20 16.423,42 9,55 % 21.268.328,90 9,99 % 17.000 9,22 % 22.015.000,00 9,65 % 

УКУПНО 4.710,61 6.381.152,53 16.423,42 28,68 % 21.268.328,90 30,00 % 17.000 27,70 % 22.015.000,00 28,98 % 
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1.2.1. У табели 1.2.1. приказане су одложене количине комуналног отпада ЈП „Комуналац“ Пирот у периоду 01.01.2017. – 30.09.2017. године и 

остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2016. години и планираним остварењем у 

2017. години 

 

Табела 1.2.1. 

 

 

 

Месеци у  

2017. 

години 

 

 

 

Испоручен 

комунални  

отпад у 

тонама 

 

 

 

Приход од 

испорученог  

комуналног 

отпада у 

динарима 

 

Реализовано у 2016. години 

 

План за 2017. годину 

 

 

Довежене 

количине   

 

Проценат 

остварења у 

првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Остварен 

приход 

 

Проценат 

остварења у 

првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Планиране 

количине 

 

Проценат 

остварења 

у првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

 

 

Планирани 

приход 

Проценат 

остварења 

у првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

Јануар 867,84 1.175.827,74 16.423,42 5,28 % 21.268.328,90 5,53 % 17.000 5,10 % 22.015.000,00 5,34 % 

Фебруар 1.221,78 1.655.377,50 16.423,42 7,44 % 21.268.328,90 7,78 % 17.000 7,19 % 22.015.000,00 7,52 % 

Март 1.463,10 1.982.339,56 16.423,42 8,91 % 21.268.328,90 9,33 % 17.000 8,61 % 22.015.000,00 9,01 % 

Април 1.287,08 1.743.851,82 16.423,42 7,84 % 21.268.328,90 8,20 % 17.000 7,57 % 22.015.000,00 7,92 % 

Мај 1.569,12 2.125.985,00 16.423,42 9,55 % 21.268.328,90 10,00 % 17.000 9,23 % 22.015.000,00 9,65 % 

Јун 1.418,56 1.922.019,86 16.423,42 8,64 % 21.268.328,90 9,03 % 17.000 8,34 % 22.015.000,00 8,73 % 

Јул 1.528,58 2.071.057,76 16.423,42 9,30 % 21.268.328,90 9,73 % 17.000 8,99 % 22.015.000,00 9,40 % 

Август 1.613,89 2.185.437,57 16.423,42 9,82 % 21.268.328,90 10,27 % 17.000 9,49 % 22.015.000,00 9,92 % 

Септембар 1.568,14 2.124.657,20 16.423,42 9,55 % 21.268.328,90 9,99 % 17.000 9,22 % 22.015.000,00 9,65 % 

УКУПНО 12.538,11 16.986.554,01 16.423,42 76,34 % 21.268.328,90 79,86 % 17.000 73,75 % 22.015.000,00 77,16 % 
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1.2.2.У табели 1.2.2. приказане су одложене количине индустријског отпада ЈП „Комуналац“ Пирот у периоду 01.07.2017. – 30.09.2017. године и 

остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2016. години и планираним остварењем у 

2017. години 

 

Табела 1.2.2. 

 

 

 

Месеци у  

2017. 

години 

 

 

 

Испоручен 

индустријски  

отпад у 

тонама 

 

 

 

Приход од 

испорученог  

индустријског 

отпада у 

динарима 

 

Реализовано у 2016. години 

 

План за 2017. годину 

 

 

Довежене 

количине   

 

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу у 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Остварен 

приход 

 

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Планиране 

количине 

 

Проценат 

остварења 

у трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

 

 

Планирани 

приход 

Проценат 

остварења 

у трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

Јул 417,50 925.635,08 5.092,40 8,20 % 7.407.812,41 12,49 % 5.500 7,60 % 8.000.740,00 11,57 % 

Август 437,66 970.331,61 5.092,40 8,59 % 7.407.812,41 13,09 % 5.500 7,95 % 8.000.740,00 12,12 % 

Септембар 488,54 1.083.137,15 5.092,40 9,59 % 7.407.812,41 14,62 % 5.500 8,88 % 8.000.740,00 13,53 % 

УКУПНО 1.343,70 2.979.103,84 5.092,40 26,38 % 7.407.812,41 40,21 % 5.500 24,43 % 8.000.740,00 37,23 % 
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1.2.3.У табели 1.2.3. приказане су одложене количине индустријског отпада ЈП „Комуналац“ Пирот у периоду 01.01.2017. – 30.09.2017. године и 

остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2016. години и планираним остварењем у 

2017. години 

 

Табела 1.2.3. 

 

 

 

Месеци у  

2017. 

години 

 

 

 

Испоручен 

индустријски  

отпад у 

тонама 

 

 

 

Приход од 

испорученог  

индустријског 

отпада у 

динарима 

 

Реализовано у 2016. години 

 

План за 2017. годину 

 

 

Довежене 

количине   

 

Проценат 

остварења у 

првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу у 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Остварен 

приход 

 

Проценат 

остварења у 

првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Планиране 

количине 

 

Проценат 

остварења 

у првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

 

 

Планирани 

приход 

Проценат 

остварења 

у првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

Јануар 520,90 1.154.882,18 5.092,40 10,23 % 7.407.812,41 15,59 % 5.500 9,47 % 8.000.740,00 14,43 % 

Фебруар 431,62 956.940,39 5.092,40 8,48 % 7.407.812,41 12,92 % 5.500 7,85 % 8.000.740,00 11,96 % 

Март 624,92 1.385.503,88 5.092,40 12,27 % 7.407.812,41 18,70 % 5.500 11,36 % 8.000.740,00 17,32 % 

Април 435,78 966.163,48 5.092,40 8,55 % 7.407.812,41 13,04 % 5.500 7,92 % 8.000.740,00 12,07 % 

Мај 437,56 970.109,90 5.092,40 8,60 % 7.407.812,41 13,09 % 5.500 7,95 % 8.000.740,00 12,12 % 

Јун 421,26 933.971,33 5.092,40 8,27 % 7.407.812,41 12,60 % 5.500 7,66 % 8.000.740,00 11,67 % 

Јул 417,50 925.635,08 5.092,40 8,20 % 7.407.812,41 12,49 % 5.500 7,60 % 8.000.740,00 11,57 % 

Август 437,66 970.331,61 5.092,40 8,59 % 7.407.812,41 13,09 % 5.500 7,95 % 8.000.740,00 12,12 % 

Септембар 488,45 1.083.137,15 5.092,40 9,59 % 7.407.812,41 14,62 % 5.500 8,88 % 8.000.740,00 13,53 % 

УКУПНО 4.215,65 9.346.675,00 5.092,40 82,78 % 7.407.812,41 126,17 % 5.500 76,64 % 8.000.740,00 116,82 % 
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1.2.4. У табели 1.2.4. приказане су одложене количине комуналног отпада ЈКП „Комуналац“ Бабушница у периоду 01.07.2017. – 30.09.2017. године и 

остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2016. години и планираним остварењем у 

2017. години 

 

Табела 1.2.4. 

 

 

 

Месеци у  

2017. 

години 

 

 

 

Испоручен 

комунални  

отпад у 

тонама 

 

 

 

Приход од 

испорученог  

комуналног 

отпада у 

динарима 

 

Реализовано у 2016. години 

 

План за 2017. годину 

 

 

Довежене 

количине   

 

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Остварен 

приход 

 

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Планиране 

количине 

 

Проценат 

остварења 

у трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

 

 

Планирани 

приход 

Проценат 

остварења 

у трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

Јул 120,36 163.074,56 1.415,51 8,50 % 1.833.085,45 8,89 % 1.500 8,02 % 1.942.500,00 8,39 % 

Август 124,08 168.114,75 1.415,51 8,76 % 1.833.085,45 9,17 % 1.500 8,27 % 1.942.500,00 8,65 % 

Септембар 121,26 164.429,40 1.415,51 8,56 % 1.833.085,45 8,97 % 1.500 8,08 % 1.942.500,00 8,46 % 

УКУПНО 365,70 495.618,71 1.415,51 25,83 % 1.833.085,45 27,03 % 1.500 24,38 % 1.942.500,00 25,51 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

1.2.5. У табели 1.2.5. приказане су одложене количине комуналног отпада ЈКП „Комуналац“ Бабушница у периоду 01.01.2017. – 30.09.2017. године и 

остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2016. години и планираним остварењем у 

2017. години 

 

Табела 1.2.5. 

 

 

 

Месеци у  

2017. 

години 

 

 

 

Испоручен 

комунални  

отпад у 

тонама 

 

 

 

Приход од 

испорученог  

комуналног 

отпада у 

динарима 

 

Реализовано у 2016. години 

 

План за 2017. годину 

 

 

Довежене 

количине   

 

Проценат 

остварења у 

првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Остварен 

приход 

 

Проценат 

остварења у 

првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Планиране 

количине 

 

Проценат 

остварења 

у првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

 

 

Планирани 

приход 

Проценат 

остварења 

у првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

Јануар 70,68 95.763,63 1.415,51 4,99 % 1.833.085,45 5,22 % 1.500 4,71 % 1.942.500,00 4,93 % 

Фебруар 115,00 155.812,35 1.415,51 8,12 % 1.833.085,45 8,50 % 1.500 7,67 % 1.942.500,00 8,02 % 

Март 142,19 192.651,81 1.415,51 10,04 % 1.833.085,45 10,51 % 1.500 9,48 % 1.942.500,00 9,92 % 

Април 108,16 146.544,90 1.415,51 7,64 % 1.833.085,45 7,99 % 1.500 7,21 % 1.942.500,00 7,54 % 

Мај 153,20 207.569,15 1.415,51 10,82 % 1.833.085,45 11,32 % 1.500 10,21 % 1.942.500,00 10,68 % 

Јун 133,14 180.390,05 1.415,51 9,40 % 1.833.085,45 9,84 % 1.500 8,87 % 1.942.500,00 9,28 % 

Јул 120,36 163.074,56 1.415,51 8,50 % 1.833.085,45 8,89 % 1.500 8,02 % 1.942.500,00 8,39 % 

Август 124,08 168.114,75 1.415,51 8,76 % 1.833.085,45 9,17 % 1.500 8,27 % 1.942.500,00 8,65 % 

Септембар 121,26 164.429,40 1.415,51 8,56 % 1.833.085,45 8,97 % 1.500 8,08 % 1.942.500,00 8,46 % 

УКУПНО 1.088,07 1.474.350,60 1.415,51 76,86 % 1.833.085,45 80,43 % 1.500 72,53 % 1.942.500,00 75,90 % 
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1.2.6. У табели 1.2.6. приказане су одложене количине комуналног отпада ЈП „Комуналац“ Димитровград у периоду 01.07.2017. – 30.09.2017. године и 

остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2016. години и планираним остварењем у 

2017. години. 

 

Табела 1.2.6. 

 

 

 

Месеци у  

2017. 

години 

 

 

 

Испоручен 

комунални  

отпад у 

тонама 

 

 

 

Приход од 

испорученог  

комуналног 

отпада у 

динарима 

 

Реализовано у 2016. години 

 

План за 2017. годину 

 

 

Довежене 

количине   

 

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Остварен 

приход 

 

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Планиране 

количине 

 

Проценат 

остварења 

у трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

 

 

Планирани 

приход 

Проценат 

остварења 

у трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

Јул 236,12 319.916,63 1.999,94 11,80 % 2.589.922,30 12,35 % 2.500 9,44 % 3.237.500,00 9,88 % 

Август 284,42 385.357,81 1.999,94 14,22 % 2.589.922,30 14,88 % 2.500 11,37 % 3.237.500,00 11,90 % 

Септембар 262,82 356.092,19 1.999,94 13,14 % 2.589.922,30 13,75 % 2.500 10,51 % 3.237.500,00 10,99 % 

УКУПНО 783,36 1.061.366,60 1.999,94 39,16 % 2.589.922,30 40,98 % 2.500 31,33 % 3.237.500,00 32,78 % 
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1.2.7. У табели 1.2.7. приказане су одложене количине комуналног отпада ЈП „Комуналац“ Димитровград у периоду 01.01.2017. – 30.09.2017. године и 

остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2016. години и планираним остварењем у 

2017. години. 

 

Табела 1.2.7. 

 

 

 

Месеци у  

2017. 

години 

 

 

 

Испоручен 

комунални  

отпад у 

тонама 

 

 

 

Приход од 

испорученог  

комуналног 

отпада у 

динарима 

 

Реализовано у 2016. години 

 

План за 2017. годину 

 

 

Довежене 

количине   

 

Проценат 

остварења у 

првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Остварен 

приход 

 

Проценат 

остварења у 

првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Планиране 

количине 

 

Проценат 

остварења 

у првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

 

 

Планирани 

приход 

Проценат 

остварења 

у првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

Јануар 137,74 186.622,55 1.999,94 6,89 % 2.589.922,30 7,21 % 2.500 5,51 % 3.237.500,00 5,76 % 

Фебруар 189,28 256.453,58 1.999,94 9,46 % 2.589.922,30 9,90 % 2.500 7,57 % 3.237.500,00 7,92 % 

Март 241,22 326.826,57 1.999,94 12,06 % 2.589.922,30 12,62 % 2.500 9,65 % 3.237.500,00 10,09 % 

Април 173,28 234.775,34 1.999,94 8,66 % 2.589.922,30 9,06 % 2.500 6,93 % 3.237.500,00 7,25 % 

Мај 211,58 286.667,63 1.999,94 10,58% 2.589.922,30 11,06 % 2.500 8,46 % 3.237.500,00 8,85 % 

Јун 187,94 254.638,03 1.999,94 9,40 % 2.589.922,30 9,83 % 2.500 7,51 % 3.237.500,00 7,86 % 

Јул 236,12 319.916,63 1.999,94 11,80 % 2.589.922,30 12,35 % 2.500 9,44 % 3.237.500,00 9,88 % 

Август 284,42 385.357,81 1.999,94 14,22 % 2.589.922,30 14,88 % 2.500 11,37 % 3.237.500,00 11,90 % 

Септембар 262,82 356.092,19 1.999,94 13,14 % 2.589.922,30 13,75 % 2.500 10,51 % 3.237.500,00 10,99 % 

УКУПНО 1.924,40 2.607.350,33 1.999,94 96,22 % 2.589.922,30 100,67 % 2.500 76,97 % 3.237.500,00 80,54 % 
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1.2.8. У табели 1.2.8. приказане су одложене количине комуналног отпада ЈКП „Комнис“ Бела Паланка у периоду 01.07.2017. – 30.09.2017. године и 

остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2016. години и планираним остварењем у 

2017. години. 

 

Табела 1.2.8. 

 

 

 

Месеци у  

2017. 

години 

 

 

 

Испоручен 

комунални  

отпад у 

тонама 

 

 

 

Приход од 

испорученог  

комуналног 

отпада у 

динарима 

 

Реализовано у 2016. години 

 

План за 2017. годину 

 

 

Довежене 

количине   

 

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Остварен 

приход 

 

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Планиране 

количине 

 

Проценат 

остварења 

у трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

 

 

Планирани 

приход 

Проценат 

остварења 

у трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

Јул 288,04 390.262,52 3.214,32 8,96 % 4.162.544,40 9,37 % 3.000 9,60 % 3.885.000,00 10,04 % 

Август 298,64 404.624,35 3.214,32 9,29 % 4.162.544,40 9,72 % 3.000 9,95 % 3.885.000,00 10,41 % 

Септембар 297,10 402.537,82 3.214,32 9,24 % 4.162.544,40 9,67 % 3.000 9,90 % 3.885.000,00 10,36 % 

УКУПНО 883,78 1.197.424,69 3.214,32 27,49 % 4.162.544,40 28,76 % 3.000 29,45 % 3.885.000,00 30,82 % 
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1.2.9. У табели 1.2.9. приказане су одложене количине комуналног отпада ЈКП „Комнис“ Бела Паланка у периоду 01.01.2017. – 30.09.2017. године и 

остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2016. години и планираним остварењем у 

2017. години. 

 

Табела 1.2.9. 

 

 

 

Месеци у  

2017. 

години 

 

 

 

Испоручен 

комунални  

отпад у 

тонама 

 

 

 

Приход од 

испорученог  

комуналног 

отпада у 

динарима 

 

Реализовано у 2016. години 

 

План за 2017. годину 

 

 

Довежене 

количине   

 

Проценат 

остварења у 

првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Остварен 

приход 

 

Проценат 

остварења у 

првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Планиране 

количине 

 

Проценат 

остварења 

у првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

 

 

Планирани 

приход 

Проценат 

остварења 

у првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

Јануар 151,58 205.374,23 3.214,32 4,72 % 4.162.544,40 4,93 % 3.000 5,05 % 3.885.000,00 5,29 % 

Фебруар 246,54 334.034,58 3.214,32 7,67 % 4.162.544,40 8,02 % 3.000 8,22 % 3.885.000,00 8,60 % 

Март 294,50 399.015,11 3.214,32 9,16 % 4.162.544,40 9,59 % 3.000 9,82 % 3.885.000,00 10,27 % 

Април 270,50 366.497,11 3.214,32 8,41 % 4.162.544,40 8,80 % 3.000 9,01 % 3.885.000,00 9,43 % 

Мај 325,64 441.206,38 3.214,32 10,13 % 4.162.544,40 10,60 % 3.000 10,85 % 3.885.000,00 11,35 % 

Јун 286,86 388.663,75 3.214,32 8,92 % 4.162.544,40 9,33 % 3.000 9,56 % 3.885.000,00 10,00 % 

Јул 288,04 390.262,52 3.214,32 8,96 % 4.162.544,40 9,37 % 3.000 9,60 % 3.885.000,00 10,04 % 

Август 298,64 404.624,35 3.214,32 9,29 % 4.162.544,40 9,72 % 3.000 9,95 % 3.885.000,00 10,41 % 

Септембар 297,10 402.537,82 3.214,32 9,24 % 4.162.544,40 9,67 % 3.000 9,90 % 3.885.000,00 10,36 % 

УКУПНО 2.459,40 3.332.215,85 3.214,32 76,51 % 4.162.544,40 80,05 % 3.000 81,98 % 3.885.000,00 85,77 % 
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1.2.10. У табели 1.2.10. приказане су одложене количине комуналног отпада комуналних предузећа општина оснивача  у периоду 01.07.2017. – 

30.09.2017. године и остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2016. години и 

планираним остварењем у 2017. години 

 

Табела 1.2.10. 

 

 

 

Месеци у  

2017. 

години 

 

 

 

Испоручен 

комунални  

отпад у 

тонама 

 

 

 

Приход од 

испорученог  

комуналног 

отпада у 

динарима 

 

Реализовано у 2016. години 

 

План за 2017. годину 

 

 

Довежене 

количине   

 

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Остварен 

приход 

 

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Планиране 

количине 

 

Проценат 

остварења 

у трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

 

 

Планирани 

приход 

Проценат 

остварења 

у трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

Јул 2.173,10 2.944.311,47 23.053,19 9,42 % 29.853.881,05 9,86 % 24.000 9,05 % 31.080.000,00 9,47 % 

Август 2.321,03 3.143.534,48 23.053,19 10,06 % 29.853.881,05 10,52 % 24.000 9,67 % 31.080.000,00 10,11 % 

Септембар 2.249,32 3.047.716,61 23.053,19 9,75 % 29.853.881,05 10,20 % 24.000 9,37 % 31.080.000,00 9,80 % 

УКУПНО 6.743,45 9.135.562,56 23.053,19 29,25 % 29.853.881,05 30,60 % 24.000 20,09 % 31.080.000,00 29,39 % 
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1.2.11. У табели 1.2.11. приказане су одложене количине комуналног отпада комуналних предузећа општина оснивача  у периоду 01.01.2017. – 

30.09.2017. године и остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2016. години и 

планираним остварењем у 2017. години 

 

Табела 1.2.11. 

 

 

 

Месеци у  

2017. 

години 

 

 

 

Испоручен 

комунални  

отпад у 

тонама 

 

 

 

Приход од 

испорученог  

комуналног 

отпада у 

динарима 

 

Реализовано у 2016. години 

 

План за 2017. годину 

 

 

Довежене 

количине   

 

Проценат 

остварења у 

првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Остварен 

приход 

 

Проценат 

остварења у 

првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016 

 

 

Планиране 

количине 

 

Проценат 

остварења 

у првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

 

 

Планирани 

приход 

Проценат 

остварења 

у првом, 

другом, и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

Јануар 1.227,84 1.663.588,14 23.053,19 5,33 % 29.853.881,05 5,57 % 24.000 5,12 % 31.080.000,00 5,35 % 

Фебруар 1.772,60 2.401.678,01 23.053,19 7,69 % 29.853.881,05 8,04 % 24.000 7,39 % 31.080.000,00 7,73 % 

Март 2.141,01 2.900.833,04 23.053,19 9,28 % 29.853.881,05 9,72 % 24.000 8,92 % 31.080.000,00 9,33 % 

Април 1.839,02 2.491.669,17 23.053,19 7,97 % 29.853.881,05 8,35 % 24.000 7,66 % 31.080.000,00 8,02 % 

Мај 2.259,54 3.061.428,16 23.053,19 9,80 % 29.853.881,05 10,25 % 24.000 9,41 % 31.080.000,00 9,85 % 

Јун 2.026,52 2.745.711,69 23.053,19 8,79 % 29.853.881,05 9,19 % 24.000 8,44 % 31.080.000,00 8,83 % 

Јул 2.173,10 2.944.311,47 23.053,19 9,42 % 29.853.881,05 9,86 % 24.000 9,05 % 31.080.000,00 9,47 % 

Август 2.321,03 3.143.534,48 23.053,19 10,06 % 29.853.881,05 10,52 % 24.000 9,67 % 31.080.000,00 10,11 % 

Септембар 2.249,32 3.047.716,61 23.053,19 9,75 % 29.853.881,05 10,20 % 24.000 9,37 % 31.080.000,00 9,80 % 

УКУПНО 18.009,98 24.400.470,79 23.053,19 78,12 % 29.853.881,05 81,73 % 24.000 75,04 % 31.080.000,00 78,50 % 
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1.2.12. У табели 1.2.12. приказане су одложене количине од одлагања неопасног  индустријског отпада који потиче из индустријске зоне града Пирота  

у периоду 01.07.2017. – 30.09.2017. године са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2016. години и планираним 

остварењем у 2017. години 

 

Табела 1.2.12. 

 Довежене количине [ t ] Реализовано у 2016. години План за 2017. годину 

Период 01.07.2017. - 30.09. 2017. 

 

 

Довежене 

количине   

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 2017. 

у односу на 

реализаовано у 

2016.  

 

 

Планиране 

количине 

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 2017. 

у односу на 

годишњи план 

за 2017. годину 

ЈП „Комуналац“ Пирот  

(Tigar Tyres)* 
1.343,70 96,35%                5.518,20 24,35 % 5.500 24,43 % 

„Тигар АД“  Пирот 

 
   50,88 3,65% 5.518,20 0,92 % 5.500 0,92 % 

Укупно 1.394,58 100% 5.518,20 25,27 % 5.500 25,35 % 

*Довоз неопасног  индустријског отпада за предузеће „Tigar Tyres“ је вршило ЈП „Комуналац“ Пирот 
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1.2.13. У табели 1.2.13. приказане су одложене количине од одлагања неопасног  индустријског отпада који потиче из индустријске зоне града Пирота  

у периоду 01.01.2017. – 30.09.2017. године са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2016. години и планираним 

остварењем у 2017. години 

 

Табела 1.2.13. 

 Довежене количине [ t ] Реализовано у 2016. години План за 2017. годину 

Период 01.01.2017. - 30.09. 2017. 

 

 

Довежене 

количине   

Проценат 

остварења у 

првом, другом, 

и трећем 

кварталу 2017. 

у односу на 

реализаовано у 

2016.  

 

 

Планиране 

количине 

Проценат 

остварења у 

првом, другом, 

и трећем 

кварталу 2017. 

у односу на 

годишњи план 

за 2017. годину 

ЈП „Комуналац“ Пирот  

(Tigar Tyres)* 
4.215,65 96,15%                5.518,20 76,40 % 5.500 76,65 % 

„Тигар АД“  Пирот 

 
   168,54 3,84% 5.518,20 3,05 % 5.500 3,06 % 

Укупно 4.384,19 100% 5.518,20 79,45 % 5.500 79,71 % 

*Довоз неопасног  индустријског отпада за предузеће „Tigar Tyres“ је вршило ЈП „Комуналац“ Пирот 
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1.2.14. У табели 1.2.14. приказани су остварени приходи од одлагања неопасног  индустријског отпада који потиче из индустријске зоне града Пирота у 

периоду 01.07.2017. – 30.09.2017. године са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2016. години и планираним 

остварењем у 2017. години 

Табела 1.2.14. 

 Приходи [ дин ] Реализовано у 2016. години План за 2017. годину 

Период 01.07.2017. - 30.09. 2017. 

 

 

Остварени 

приходи   

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 2017. 

у односу на 

реализаовано у 

2016.  

 

 

Планирани 

приходи 

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 2017. 

у односу на 

годишњи план 

за 2017. годину 

ЈП „Комуналац“ Пирот  

(Tigar Tyres)* 
2.979.103,84 96,35% 8.027.215,15 37,11 % 8.000.740,00 37,23 % 

„Тигар АД“  Пирот 

 
112.805,54 3,65% 8.027.215,15 1,40 % 8.000.740,00 1,40 % 

Укупно 3.091.909,38 100% 8.027.215,15 38,51 % 8.000.740,00 38,64 % 

 
1.2.15. У табели 1.2.15. приказани су остварени приходи од одлагања неопасног  индустријског отпада који потиче из индустријске зоне града Пирота у 

периоду 01.01.2017. – 30.09.2017. године са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2016. години и планираним 

остварењем у 2017. години 

Табела 1.2.15. 

 Приходи [ дин ] Реализовано у 2016. години План за 2017. годину 

Период 01.01.2017. - 30.09. 2017. 

 

 

Остварени 

приходи   

Проценат 

остварења у 

првом, другом, 

и трећем 

кварталу 2017. 

у односу на 

реализаовано у 

2016.  

 

 

Планирани 

приходи 

Проценат 

остварења у 

првом, другом, 

и трећем 

кварталу 2017. 

у односу на 

годишњи план 

за 2017. годину 

ЈП „Комуналац“ Пирот  

(Tigar Tyres)* 
9.346.675,00 96,15% 8.027.215,15 116,43 % 8.000.740,00 116,82 % 

„Тигар АД“  Пирот 

 
373.668,35 3,84% 8.027.215,15 4,65 % 8.000.740,00 4,67 % 

Укупно 9.720.343,35 100% 8.027.215,15 121,09 % 8.000.740,00 121,49 % 
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1.2.16. У табели 1.2.16. приказане  су укупне одложене количине у периоду од 01.01.2017.-30.09.2017. године са процентуалним поређењем 

анализираног периода са реализацијом у 2016. години и планираним остварењем у 2017. години 

Табела 1.2.16. 

 Довежене количине [ t ] Реализовано у 2016. години План за 2017. годину 

Период 01.01.2017. - 30.09. 2017. 

 

 

Довежене 

количине   

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 2017. 

у односу на 

реализаовано у 

2016.  

 

 

Планиране 

количине 

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 2017. 

у односу на 

годишњи план 

за 2017. годину 

Комунална предузећа општина 

оснивача 
18.009,98 80,42% 23.053,19 78,12 % 24.000 75,04 % 

Неопасан отпад из индустрије 4.384,19 19,57% 5.518,20 79,45 % 5.500 79,71 % 

Укупно 22.394,17 100% 28.571,39 78,38 % 29.500 75,91 % 

 

 
1.2.17. У табели 1.2.17. приказане  су укупне одложене количине у периоду од 01.07.2017.-30.09.2017. године са процентуалним поређењем 

анализираног периода са реализацијом у 2016. години и планираним остварењем у 2017. години 

Табела 1.2.17. 

 Довежене количине [ t ] Реализовано у 2016. години План за 2017. годину 

Период 01.07.2017. - 30.09. 2017. 

 

 

Довежене 

количине   

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 2017. 

у односу на 

реализаовано у 

2016.  

 

 

Планиране 

количине 

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 2017. 

у односу на 

годишњи план 

за 2017. годину 

Комунална предузећа општина 

оснивача 
6.743,45 82,86% 23.053,19 29,25 % 24.000 25,09 % 

Неопасан отпад из индустрије 1.394,58 17,14% 5.518,20 25,27 % 5.500 25,35 % 

Укупно 8.138,03 100% 28.571,39 28,53 % 29.500 27,58 % 
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1.2.18. У табели 1.2.18. приказане  су укупни остварени приходи у периоду од 01.07.2017.-30.09.2017. године са процентуалним поређењем 

анализираног периода са реализацијом у 2016. години и планираним остварењем у 2017. години 

Табела 1.2.18. 

 Приход [ дин ] Реализовано у 2016. години План за 2017. годину 

Период 01.07.2017. - 30.09. 2017. 

 

 

Остварен 

приход   

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 2017. 

у односу на 

реализаовано у 

2016.  

 

 

Планиран 

приход 

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 2017. 

у односу на 

годишњи план 

за 2017. годину 

Комунална предузећа општина 

оснивача 
9.135.562,56 74,71% 29.853.881,05 30,60 % 31.080.000,00 29,39 % 

Неопасан отпад из индустрије 3.091.909,38 25,29% 8.027.215,15 38,51 % 8.000.740,00 38,64 % 

Укупно 12.227.471,94 100% 37.881.096,20 32,27 % 39.080.740,00 31,28 % 

 
1.2.19. У табели 1.2.19. приказане  су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2017.-30.09.2017. године са процентуалним поређењем 

анализираног периода са реализацијом у 2016. години и планираним остварењем у 2017. години 

Табела 1.2.19. 

 Приход [ дин ] Реализовано у 2016. години План за 2017. годину 

Период 01.01.2017. - 30.09. 2017. 

 

 

Остварен 

приход   

Проценат 

остварења у 

првом, другом, 

и трећем 

кварталу 2017. 

у односу на 

реализаовано у 

2016.  

 

 

Планиран 

приход 

Проценат 

остварења у 

првом, другом, 

и трећем 

кварталу 2017. 

у односу на 

годишњи план 

за 2017. годину 

Комунална предузећа општина 

оснивача 
24.400.470,79 71,51% 29.853.881,05 81,73 % 31.080.000,00 78,51 % 

Неопасан отпад из индустрије 9.720.343,35 28,49% 8.027.215,15 121,09 % 8.000.740,00 121,49 % 

Укупно 34.120.814,14 100% 37.881.096,20 90,07 % 39.080.740,00 87,30 % 
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1.3. У табели 1.3. приказане  су укупни остварени приходи у периоду од 01.07.2017.-30.09.2017. године од Ромско рециклажног  еко центра „Амала 1“ 

по Споразуму бр. 250 од 13.07.2017. године за отпадну гуму. Цена отпадне гуме је 7,00 динара без ПДВ-а по килограму 

Табела 1.3. 

 

Месеци у  

2017. години 

 

Количина отпадне гуме у тонама 

 

Приход од отпадне гуме у динарима 

Јул 2,76 19.320,00 

Август 8,74 61.180,00 

Септембар 5,06 35.420,00 

УКУПНО 16,56 115.920,00 

 

 
1.3.1. У табели 1.3.1. приказане  су укупни остварени приходи у периоду од 01.08.2017.-30.09.2017. године од Ромско рециклажног  еко центра „Амала 

1“ по Споразуму бр. 254 од 21.07.2017. године за отпадни најлон и отпадну жицу. Цена отпадног најлона је 5,00 динара без ПДВ-а по килограму а цена 

отпадне жице је 1,00 динар по килограму без ПДВ-а. 

Табела 1.3.1. 

 

Месеци у  

2017. години 

 

Количина отпадног 

најлона у тонама 

 

Приход од најлона у динарима 

 

Количина отпадне жице у 

тонама 

 

Приход од отпадне жице у 

динарима 

Август 1,80 9.000,00 3,74 3.740,00 

Септембар 1,50 7.500,00 7,86 7.860,00 

УКУПНО 3,30 16.500,00 11,60 11.600,00 
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1.3.2. У табели 1.3.2. приказане  су укупни остварени приходи у периоду од 01.08.2017.-30.09.2017. године од Ромско рециклажног  еко центра „Амала 

1“ по Споразуму бр. 275 од 02.08.2017. године за отпадно гвожђе. Цена отпадног гвожђа је 3,00 динара без ПДВ-а по килограму.  

Табела 1.3.2. 

 

Месеци у  

2017. години 

 

Количина отпадног гвожђа у тонама 

 

Приход од отпадног гвожђа у динарима 

Август 0,70 2.100,00 

Септембар 0,38 1.140,00 

УКУПНО 1,08 3.240,00 

 

 
1.3.3. У табели 1.3.3. приказане  су укупни остварени приходи у периоду од 01.09.2017.-30.09.2017. године од Ромско рециклажног  еко центра „Амала 

1“ по Споразуму бр. 305 од 06.09.2017. године за отпадни картон и отпадну пластику. Цена отпадног картона је 2,00 динара без ПДВ-а по килограму а 

цена отпадне пластике је 5,00 динар по килограму без ПДВ-а. 

Табела 1.3.3. 

 

Месеци у  

2017. години 

 

Количина отпадног 

картона у тонама 

 

Приход од отпадног картона у 

динарима 

 

Количина отпадне пластике у 

тонама 

 

Приход од отпадне пластике у 

динарима 

Септембар 0,92 1.840,00 2,38 11.900,00 

УКУПНО 0,92 1.840,00 2,38 11.900,00 
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1.3.4. У табели 1.3.4. приказане  су укупни остварени приходи у периоду од 01.07.2017.-30.09.2017. године од Ромско рециклажног еко центра „Амала 

1“ . 

Табела 1.3.4. 

 

Месеци у  

2017. години 

 

Приход у динарима 

Јул 19.320,00 

Август 76.020,00 

Септембар 65.660,00 

УКУПНО 161.000,00 

 

       
1.4. У табели 1.4. приказане  су укупни остварени приходи у периоду од 01.08.2017.-31.08.2017. године за „Актор А.Т.Е.“. 

Табела 1.4. 

 

Месеци у  

2017. години 

 

Количина истераног отпада у тонама 

 

Приход од истераног отпада у динарима 

Август 19,60 57.939,95 

УКУПНО 19,60 57.939,95 
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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  

 

1.1.Реализовани пословни расходи по наменама за период 01.07.2017.-30.09.2017. године, са процентуалним поређењем 

анализираног периода у односу на реализацију у 2016. години и планирано остварење у 2017. години, приказани су у 

табели 1 

Табела 1 

Р.бр Расходи по наменама  

 

 

 

01.07.2017.  -  30.09.2017. 
 

Реализовано у 2016. години План за 2017. годину 

 

 

Остварени 

расходи 

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализовано 

у 2016. 

 

 

Планирани 

расходи 

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 

2017. у односу 

на годишњи 

план за 2017. 

годину 

1.  Трошкови материјала  
4.032.065,00 

44,17 % 

4.469.712,22 90,20 % 11.960.000,00 33,71 % 

2.  
Трошкови зарада и 

накнада 

3.383.809,00 

37,07 % 

15.537.457,45 21,78 % 18.043.032,28 18,75 % 

3.  
Трошкови производних 

услуга  

914.200,00 

10,01 % 

9.215.742,21 9,92 % 4.702.200,00 19,44 % 

4.  Трошкови амортизације  
0,00 

0,00 % 

490.881,19 0,00 % 450.000,00 0,00 % 

5.  Нематеријални трошкови  
796.983,00 

8,73 % 

4.770.783,51 16,70 % 3.253.000,00 24,50 % 

 УКУПНО:  

 

9.127.057,00 

100% 

34.484.576,58 26,46 % 38.408.232,28 23,76 % 
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1.2.Реализовани пословни расходи по наменама за период 01.01.2017.-30.09.2017. године, са процентуалним поређењем 

анализираног периода у односу на реализацију у 2016. години и планирано остварење у 2017. години, приказани су у 

табели 3 

Табела 2 

Р.бр Расходи по наменама  

 

 

 

 

01.01.2017.  -  30.09.2017. 
 

Реализовано у 2016. години План за 2017. годину 

 

 

Остварени 

расходи 

Проценат 

остварења у 

првом, 

другом и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

реализаовано 

у 2016. 

 

 

Планирани 

расходи 

Проценат 

остварења у 

првом, 

другом и 

трећем 

кварталу 
2017. у односу 

на годишњи 

план за 2017. 

годину 

1.  Трошкови материјала  
9.268.270,00 

32,24 % 

4.469.712,22 207,36 % 11.960.000,00 77,50 % 

2.  
Трошкови зарада и 

накнада 

13.402.483,00 

46,63% 

15.537.457,45 86,26 % 18.043.032,28 74,28 % 

3.  
Трошкови производних 

услуга  

2.686.582,00 

9,34 % 

9.215.742,21 29,15 % 4.702.200,00 57,13 % 

4.  Трошкови амортизације  
0,00 

0,00 % 

490.881,19 0,00 % 450.000,00 0,00 % 

5.  Нематеријални трошкови  
3.383.284,00 

11,77 % 

4.770.783,51 70,91 % 3.253.000,00 104,00 % 

 УКУПНО:  

 

28.740.619,00 

100% 

34.484.576,58 83,34 % 38.408.232,28 74,83 % 
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2.СТРУКТУРА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 

 

2.1. Структура расхода по наменама за период 01.01.2017.-30.09.2017. године 

   Период 

План за 
период 
01.01.2017.-
31.12.2017. 
година 

Остварено у 
периоду 
01.07.2017.-
30.09.2017. 
године 

Остварено у 
периоду 
01.01.2017. -
30.09.2017. 
године 

Реализовано у 2016. години 

 Укупни пословни расходи 38.408.172,28 9.127.057,00 28.740.619,00  34.484.576,58 

51 Трошкови материјала 11.960.000,00 4.032.065,00 9.268.270,00  4.469.712,22 

51200 

Материјал за одржавање 

осн.средстава 4.300.000,00 255.395,41 1.137.348,54  559.820,38 

Образложење за конто 51200: у првом тромесечју 2017. године је набављен материјал за израду паркинга испред управне зграде ЈКП 
РДП, поправљена је капија на улазу и набављен је по јавној набавци камени агрегат и шљунак.  
У другом тромесечју 2017. године реализована је процедура набавке добара: техничка вода. Уговор је потписан са ЈП „Комуналац“ 
Пирот 
У трећем тромесечју набављени су делови за поправке унутар ЈКП „Регионална депонија Пирот“. 

51220 Трошкови резервних делова 60.000,00 18.662,50 34.420,84  65.188,00 

51400 

Трош.материјала за 

одржавање радних машина 2.500.000,00 283.980,00 2.499.248,19  310.119,00 

Образложење за конто 51400: у првом тромесечју је реализована процедура јавне набавке услуге сервисирања радних машина. 
Уговори су потписани са предузећима „Корковадо“ Београд за сервисирање булдозера и „Соко-бом“ за сервисирање компактора. 
У другом тромесечју 2017. године извршен је сервис булдожера и делимично сервис компактора. 
У трећем тромесечју 2017. године извршена је замена централне мазалице на компактору. 

51250 

Трошкови алата и ситног 

инвентара 100.000,00 0,00 13.136,17  128.120,33 

51211 Трошкови канцеларијског 110.000,00 21.492,44 90.084,88  114.470,21 
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материјала 

Образложење за конто 51211: на основу плана набавки, извршена је процедура набавке канцеларијског материјала и потписан је 
уговор са предузећем „Верди“ дана 03.02.2017. године 

51290 

Трошкови осталог 

материјала 110.000,00 61.484,99 84.797,49  135.924,13 

51291 Трошкови ХТЗ опреме 150.000,00 129.735,00 151.958,00  112.266,70 

Образложење за конто 51291: У трећем тромесечју, на основу плана набавки, извршена је процедура набавке „ХТЗ опрема“ и 

потписан је уговор са предузећем „Високпромет“ дана 04.09.2017. године.  

51310 Трошкови горива и мазива 3.500.000,00 903.809,09 2.557.740,69  2.030.405,74 

Образложење за конто 51310: Реализован је поступак јавне набавке који је опредељен у две партије и то: гориво и мазиво. Дана 

22.02.2017. године потписан је уговор о купопродаји мазива са фирмом „Платтнер“ из Бачке Паланке и истог дана је пописан уговор о 

купопродаји горива са фирмом „Еко Сеpбиа“ из Београда. 

51340 

Утрошена   електрична 

енергија 1.000.000,00 111.430,31 428.017,94  997.024,10 

Образложење за конто 51340:  Реализован је поступак јавне набавке електричне енергије те је дана 22.02.2017.године потписан уговор 

о купопродаји електричне енергије са ЈП „Епс“ Београд 

51341 

Утрошена електрична 

енергија ранијих година 0,00 2.233.301,03 2.233.301,03 0,00       

Образложење: С обзиром да у периоду 2015. и 2016. године ЈКП „Регионална депонија Пирот“ није извршавало своју обавезу 
плаћања електричне енергије за наведени период, дуг је исплаћен вансудским поравнањем бр. 28/17 од 05.09.2017. године (у архиви 
ЈКП „Регионална депонија Пирот“ заведен под бројем 312 од 08.09.2017. године). Поравнање је сачињено на основу рачуна бр. 
25/016 од 14.12.2016. године на износ од 1.451.531,78 динара, што је дуг за 2016. годину. Такође је исплаћен и дуг од 781.769,25 
динара на основу вансудског поравнања бр. 27/17 од 04.09.2017. године ( у архиви ЈКП „Регионална депонија Пирот“ заведен под 
бројем 279 од 04.09.2017. године) а које је сачињено по рачуну бр. 14/15 од 17.11.2015. године. 

51390 Утрошена остала горива  30.000,00 0,00 1.950,00 10.591,38 

51222 

Хемијска средства за 

одржавање хигијене 100.000,00 12.775,41 36.267,38  

Образложење за конто 51222:   на основу плана набавки, извршена је процедура набавке хемијских средстава и поптисан уговор са 
предузећем „Мармил“ дана 03.02.2017. године 

    

 
    

52 
Укупни трошкови зарада 

и накнада 18.042.972,28 3.383.809,00 13.402.483,00  15.537.457,45 

52 Маса зарада 10.654.499,00 2.746.031,68 8.266.291,97  10.284.879,06 

52000 Трошкови нето зарада 5.911.456,00 1.491.631,15 4.576.207,61  5.772.216,68 
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52010 Стимулације (бруто)  80.663,80 80.663,80   

52100 Трошкови пореза на зараде 636.443,00 161.079,74 496.024,23  582.658,14 

52101 

Трошкови доприноса на 

терет послодавца 1.463.263,00 369.332,41 1.133.494,94  1.428.068,47 

52102 

Трошкови доприноса на 

терет радника 1.626.757,00 410.598,58 1.260.142,39 1.587.629,47 

52900 

Разлика уплаћена у буџет 

РС 1.016.580,00 232.726,00 719.759,00 914.306,30 

  

  

   

52 Трошкови накнаде зарада 3.100.692,00 637.777,41 2.356.107,82 4.058.063,23 

52200 

Трошкови накнада по 

уговору о делу 0,00 0,00 0,00 161.391,18 

52400 

Трош. нак. по уговору о 

прив.и пов. Пословима 490.000,00 126.141,24 467.876,18 510.975,45 

Образложење за конто 52400: У првом кварталу 2017. године ангажовани су извршиоци посла: Зоран Цветковић из Беле 

Паланке, Братислав Здравковић из Пирота и Миљан Мицев из Пирота због повећаног обима посла у ЈКП РДП. С обзиром 

да је у зимском периоду било неопходно обављање послова чишћења снега, бацања соли и одржавања круга депоније у 

зимским условима, а у пролећном периоду је вршено одржавање зелених површина и парка ЈКП РДП, било је неопходно 

ангажовање лица за обављање наведених послова. 

У другом кварталу 2017. године послове одржавања круга депоније по уговору о привременим и повременим пословима 

обавља Миљан Мицев. 

У трећем кварталу 2017. године послове одржавања круга депоније по уговору о привременим и повременим пословима 

обавља Миљан Мицев. 

52600 

Трошкови накнада 

члановима НО 856.692,00  213.607,62 640.822,87 1.709.846,11 

52901 

Трошкови отпремнине за 

раскид радног односа 0,00  0,00 0,00 294.782,97 

52902 

Помоћ у случају смрти 

запосл. и члана породице 0,00  40.000,00 40.000,00 32.000,00 

Образложење: На основу Одлуке о накнади трошкова погребних услуга услед смрти члана уже породице, исплаћена је помоћ за смрт 
члана уже породице запосленима Игору Ранђеловићу (одлука бр. СД 236 од 29.06.2017. године ) и Владимиру Потићу (одлука бр.СД 
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234 од 29.06.2017. године). 

52904 

Трошкови помоћи 

запосленим 394.000,00  43.133,33 393.295,33 20.000,00 

Образложење за конто 52904 за други квартал:  На седници VII Надзорног одбора ЈКП РДП, одржаној 21.06.2017. године, 

донета је Одлука којом се запосленима у ЈКП РДП одобрава на годишњем нивоу исплата солидарне помоћи ради 

ублажавања неповољног материјалног положаја у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног 

месечног фонда од 174 сата у износу од 22.620,00 динара.  

С тим у вези, на истој седници донета је измена и Програма пословања ЈКП РДП за 2017. годину те је на конту 52904 

брисан планиран износ од 100.000,00 динара а нови планирани износ је 394.000,00 динара. Из истог разлога је на конту 

52991 планирани износ од 1.394.950,00 динара је промењен и нови планирани износ је 1.300.000,00 динара. На конту 52992 

планирани износ од 1.596.924,00 је промењен и нови планирани износ је 1.500.000,00 динара. Планирани износ на конту 

52993 од 1.589.967,28 динара је промењен у износ од 1.487.781,28 динара. 

52909 

Поклон деци запослених за 

Нову годину 60.000,00  0,00 0,00 44.685,50 

52910 

Трошкови накнаде превоза 

на и са посла 1.150.000,00  189.987,22 714.499,44 1.142.199,20 

52911 

Трошкови дневница на 

службеном путу 100.000,00  24.008,00 61.914,00 81.951,50 

52919 

Остале накнаде трошкова – 

путарине, паркинг,...   900,00 900,00  

52940 

Трошкови смештаја и хране 

на терену 50.000,00  0,00 36.800,00 8.146,00 

52980 

Накнада штете за 

неискоришћен годишњи 

одмор приликом престанка 

радног односа 0,00  0,00 0,00 52.085,32 

52 

Трошкови заосталих 

зарада 4.287.781,28  0,00 2.780.084,00 1.194.515,16 

52991 Трошкови неисплаћених 

заосталих зарада по основу 

ноћног рада, рада за време 

празника, недељног рада и 

прековременог рада 1.300.000,00  0,00 507.070,64 760.708,85 

Образложење за конто 52991:  У првом кварталу 2017. године исплаћени су по вансудским поравнањима запослени за  заостале 

зараде по основу ноћног рада, рада за време празника, недељног рада и прековременог рада  за период до јула 2016. године. 
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У другом кварталу 2017. године   исплаћени су по вансудским поравнањима запослени за  заостале зараде по основу ноћног рада, рада 

за време празника, недељног рада и прековременог рада  за период од  јула до октобра 2016. године. Након октобра 2016. године, 

запосленима се редовно исплаћуje уз основну зараду и зарада по основу ноћног рада, рада за време празника, недељног рада и 

прековременог рада. 

 

52992 Трошкови неисплаћених 
заосталих зарада - топли 
оброк 1.500.000,00 0,00 1.191.969,83 230.494,50 

Образложење за конто 52992: У првом кварталу 2017. године исплаћени су по вансудским поравнањима запослени за  заостале 

зараде по основу топлог оброка  за период до јула 2016. године. 
У другом кварталу 2017. године   исплаћени су по вансудским поравнањима запослени за  заостале зарада по основу топлог оброка 

од  јула до октобра 2016. године. Након октобра 2016. године, запосленима се редовно исплаћујe уз основну зараду и зарада по 

основу топлог оброка. 
 

52993 Трошкови неисплаћених 
заосталих зарада - регрес 1.487.781,28 0,00 1.081.043,53 203.311,81 

Образложење за конто 52993:  У првом кварталу 2017. године исплаћени су по вансудским поравнањима запослени за  заостале 

зараде по основу регреса  за период до јула 2016. године. 
У другом кварталу 2017. године   исплаћени су по вансудским поравнањима запослени за  заостале зарада по основу регреса од  јула 
до октобра 2016. године. Након октобра 2016. године, запосленима се редовно исплаћујe уз основну зараду и зарада по основу 

регреса. 
 

 
 

53 

Трошкови производних 

услуга 4.702.200,00 914.200,43 2.686.582,83 9.215.742,21 

53010 

Трошкови производних  

услуга 200.000,00 318.583,20 470.340,80 760.000,00 

Образложење за конто 53010:  на основу плана набавки, извршена је процедура набавке услуге превоза материјала  и потписан 
уговор са предузећем СР„Пикси“ дана 07.03.2017. године. Предмет уговора је услуга превоза материјала, који је власништво ЈКП РДП, 
те је обавеза добављача да изврши услугу превоза својим превозним средством предметни материјал са једне локације на другу у 
оквиру комплекса ЈКП РДП. Како је у међувремену дошло до непланираних оштећења саобраћајнице на депонији, било је неопходно 
санирати исту, и додатно ангажовати превоз материјала. 

53100 

Трошкови транспортних 

услуга (довоз воде) 0,00 
0,00 0,00 

190.241,82 

53101 Трошкови превоза земље 0,00 0,00 0,00 1.145.451,28 
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53110 

Трошкови баждарења 

опреме 80.000,00 0,00 63.000,00 64.000,00 

Образложење за конто 53110: на основу плана набавки, извршен је део процедуре набавке добара: „Колска вага-делови и 
баждарење“. Део који је реализован је „ Баждарење колске ваге“  те стим у вези, након извршене процедуре, потписан је Уговор о 
баждарењу ваге са „Ваганак“ из великог села, Пирот. 

53120 

Трошкови фиксног 

телефона 15.000,00 1.727,45 5.281,57 9.316,94 

53121 

Трошкови мобилног 

телефона 150.000,00 46.799,78 130.311,15 204.426,33 

53122 Трошкови брзе поште 1.500,00 540,00 800,00 880,00 

53123 

Трошкови ПТТ 

услуга(слање поште) 30.000,00 10.565,00 19.548,00 31.392,00 

53124 Трошкови интернета 40.000,00 9.975,00 26.601,31 39.712,66 

53125 

Трошкови ПТТ 

услуга(доплатне марке) 200,00 0,00 150,00 100,00 

53190 

Трошкови осталих 

транспортних услуга 30.000,00 15.060,00 17.060,00 27.000,00 

53200 

Трошкови услуга 

одржавања основних 

средст. 490.000,00 0,00 1.080.047,64 2.737.780,00 

Образложење за конто 53200 за први квартал 2017. године: Програмом пословања на овом конту је предвиђен износ од 490.000,00 
динара. На основу тога је планирана и реализована процедура набавке услуга уређења зелених површина у ЈКП РДП. Након поступка 
набавке, закључен је уговор са СР „П&З“ Пирот у износу од 484.994,00 динара без ПДВ-а и извршена је садња јасена, смрча, туја и 
ружа.  
Преостали износ потрошених средстава на овом конту се састоји из следећег: 

1. Због непланираних ванредних временских услова у зимском периоду, ЈКП РДП је била принуђена да изнајми камион без 
руковаоца за чишћење снега на прилазним путевима до самог тела депоније, како би камиони комуналних предузећа могли 
несметано и безбедно да довозе и одлажу комунални отпад на тело депоније.  

2. С обзиром да је булдозер који се користи у ЈКП РДП у квару, што је и образложено Програмом пословања за 2017. годину, и за 
чије је сервисирање пописан уговор са фирмом „Корковадо „ Београд, а након спроведеног поступка јавне набавке, законска 
обавеза ЈКП РДП је да, док се не спроведе сервисирање булдожера, довежени отпад на тело депоније распланира,те је  било 
неопходно изнајмити булдожер како би се распланирао отпад. 
У другом кварталу извршена је услуга сече грмља и растиња како би се одржавао целокупан комплекс ЈКП РДП. 

53201 

Трошкови материјала 

одржавањ осн. сред.  0,00 0,00 0,00 1.267.597,86 

53203 Трошкови одржавања 60.000,00 37.650,00 93.975,00 104.837,65 
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путничког аутомобила 

Образложење за конто 53203: настали трошкови се односе на поправку и одржавање путничког аутомобила АСТРА. 

53205 

Трош. одржавања електро 

опреме и инсталац. 350.000,00 0,00 3.420,00 31.000,00 

53206 

Трош.одржавања 

рачунарске опреме  85.000,00 0,00 5.000,00 90.000,00 

53210 

Трош.усл. на 

инвестиц.одржавању 

осн.сред. 200.000,00 121.150,00 121.150,00 563.830,00 

53211 

Трошкови регистрације 

возила 30.000,00 0,00 61.268,00 27.824,00 

Образложење за конто 53211: како је у другом кварталу 2017. године, након спроведене процедуре јавне набавке добра: Лако 
комерцијално возило, набављено возило марке „Исузу“ ,било је неопходно извршити регистрацију и тог возила. 

53500 

Трош.огласа у 

новинама,часописима и сл. 30.000,00 12.000,00 12.000,00 19.940,00 

53540 

Трошкови приручника и 

других публикација 50.000,00 9.200,00 27.600,00 10.166,67 

53502 

Трошкови за проспекте и 

плакате 50.000,00 0,00 46.206,00 26.150,00 

53590 

Остали трошкови за 

рекламу и пропаганду 270.000,00 5.000,00 94.250,00 144.000,00 

Образложење за конто 53590:  на основу плана набавки, извршена је процедура набавке промотивног материјала и поптисан уговор 
са предузећем „Несск“ дана 03.02.2017. године. По овом конту, преостало је у наредном периоду извршити и израду и емитовање 
медијског прилога на одлагању комуналног отпада у општинама у Србији. 

53690 

Остали трошкови 

истраживања 100.000,00 99.000,00 99.000,00 470.000,00 

Образложење за конто 53690:   У другом тромесечју 2017. године реализована је процедура набавке услуге: „Катастарско-
топографски снимак тела депоније“ и потписан је уговор са геодетским бироом „Гео Бојан“ 23.06.2017. године. 

53930 

Трошкови израде техничке 

документације 920.000,00 20.000,00 20.000,00 440.000,00 

53931 Трош.усл.ХТЗ 100.000,00 0,00 36.450,00 370.300,00 

53934 

Трошкови 

испитивања,анализа 1.410.500,00 206.950,00 243.283,36 431.575,00 

Образложење за конто 53934: Након спроведене процедуре јавне набавке услуга: „Испитивање параметара животне средине и 
испитивање радне  средине“ започете су анализе, и то: земљиште, депонијски гасови и ваздух. 

53990 Трошкови осталих 10.000,00 0,00 9.840,00 8.220,00 



 

33 

 

производних услуга 

    

 

  
 54 Трошкови амортизације 450.000,00 0,00 0,00 490.881,19 

Напомена: Износ амортизације ће се обрачунати на крају пословне 2017. године 

    
 

  

 55 Нематеријални трошкови 3.253.000,00 796.983,59 3.383.284,09 4.770.783,51 

55000 Трошкови ревизије 150.000,00 0,00 146.289,69 146.899,00 

Образложење за конто 55000: 27.10.2016. године потписан је уговор са ревизорском кућом „Финревизија“ из Београда за обављање 
ревизије у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ за пословну 2016. годину. Како је ревизија извршена у другом кварталу 2017. године, 
створила се обавеза по том основу те је и извршена упалата. 

55010 

Трош. Финанс. 

услуга(ангажовање 

адвоката) 250.000,00 219.000,00 487.500,00 318.000,00 

Образложење за конто 55010: Ангажован је адвокат за адвокатске услуге у предметима где је  ЈКП „Регионална депонија Пирот“ била 
тужилац или тужена. 

55020 

Трошкови за консалтинг 

услуге 250.000,00 84.272,14 179.208,82 15.000,00 

Образложење за конто 55020: Одлуком Надзорног одбора ЈКП РДП, Бојан Пешић и Небојша Ристић су именовани за стручне 
сараднике  ЈКП „Регионална депонија Пирот“ 

55030 

Трошкови здравствених 

услуга 100.000,00 0,00 28.000,00 33.000,00 

55040 

Трошкови стручног 

образовања запослених 160.000,00 0,00 150.050,00 379.510,00 

Образложење за конто 55040: едукација и дошколовавање запослених у  ЈКП „Регионална депонија Пирот“ 

55050 

Трош.стручних часописа и 

публикација 100.000,00 2.000,00 31.380,00 100.910,91 

55060 

Трошкови одржавања 

софтвера 280.000,00 30.000,00 152.166,67 81.600,00 

Образложење за конто 55060:  на основу плана набавки, извршена је процедура набавке услуге одржавања сајта у  ЈКП „Регионална 
депонија Пирот“ и поптисан је уговор са  „Пина НЦ“ дана 03.02.2017. године.  

55080 

Трошкови услуга чишћења 

просторија 280.000,00 66.000,00 192.500,00 77.930,00 

Образложење за конто 55080:  на основу плана набавки, извршена је процедура набавке услуге чишћења пословног простора у  ЈКП 
„Регионална депонија Пирот“ и поптисан је уговор са  „МВ 010“  Пирот дана 21.03.2017. године 
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55090 

Трошкови осталих 

непроизводних услуга 100.000,00 25.682,15 94.075,91 182.187,27 

Образложење за конто 55090: на овом конту се документује набавка пијаће воде  фирме „Ла фантана“ Београд 

55100 

Трошкови угоститељских 

услуга 210.000,00 0,00 256.750,90 307.737,00 

55120 Трошкови за поклоне 60.000,00 16.460,00 51.042,60 42.677,50 

55101 

Остали трошкови 

репрезентације 100.000,00 0,00 125.184,09 129.363,49 

55240 

Трош.осигурања од 

одго.према трећим лицима 35.000,00 0,00 21.520,88 34.353,00 

55250 

Трош.осигурања зап.од 

несрећног случаја 38.000,00 0,00 24.284,50 37.464,00 

55290 

Трош.осталих премија 

осигурања 40.000,00 0,00 30.195,00 39.456,00 
Образложење за конта 55240, 55250 и 55290: Након спроведене процедуре набавке услуга „Осигурање“, дана 27.04.2017 године су 

потписане послисе осигурања зап.од несрећног случаја, здравственог осигурања за случај тежих болести и хирушких интервенција, 

осигурања моторних возила и осигурања опште одговорности   

55301  Трошкови платног промета 80.000,00 17.996,08 91.548,91 64.963,46 

55400 

Трош.чланарина 

Прив.комори Србије 25.000,00 0,00 3.600,00 0,00 

55402 

Трош.чланарина 

Прив.коморе Ниш 35.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 

55590 

Остали трошкови пореза и 

судских спорова 600.000,00 56.293,34 545.898,06 1.516.974,39 

Образложење за конто 55590: трошкови на овом конту у првом кварталу 2017. године су настали приликом судских 

поравнања за исплату топлог оброка и регреса запосленима у  ЈКП „Регионална депонија Пирот“. 

У другом и  трећем кварталу 2017. године трошкови на овом конту су настали приликом исплате накнаде за извршитеља а 

по извршењу извршног дужника ЈКП „Комнис“ Бела Паланка и приликом уплате судских такси за покренуто ново 

извршење за  извршног дужника ЈКП „Комнис“ Бела Паланка. 

55900 

Трошкови огласа 

(објављивање у сл. 

Гласнику) 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

55910 Трошкови такси 120.000,00 179.917,35 239.152,35 196.142,00 

Образложење за конто 55910 за први квартал 2017. године:  У првом кварталу 2017. године на овом конту су књижене уплате 
Агенцији за привредне регистре, као и такса за лиценцу ЈКП „Регионална депонија Пирот“ за вршење послова физичко-техничке 
заштите лица и имовине, с обзиром да постоји законска обавеза  за поседовање такве лиценце. 
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У другом и трећем кварталу 2017. године на овом конту књижене су таксе за измену дозволе за одлагање отпада, таксе Агенције за 
привредне регистре за објављивање завршног рачуна, такса АПР -у за регистрацију промене члана Надзорног одбора, такса за 
исплату струје граду Пироту и такса за тужену ЈКП „Комнис“ Бела Паланка. 

55990 

Остали нематеријални 

трошкови 100.000,00 57.257,77 99.003,32 129.470,69 

55901 

Трошкови за солидарне и 

хуманитарне намене 120.000,00 0,00 20.000,00 66.000,00 

55591 

Трошкови камата на јавне 

приходе 0,00 104,76 197.932,40 384.146,80 

Образложење за конто 55591:  Трошкови на овом конту су настали приликом судских поравнања за исплату топлог оброка и 

регреса запосленима у  ЈКП „Регионална депонија Пирот“. 
 

55902 Трошкови донација 0,00 20.000,00 194.000,00 300.000,00 
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3.РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У 2017. ГОДИНИ  

3.1. Рекапитулација прихода и расхода у периоду 01.07.2017.-30.09.2017. године приказана је у табели бр. 1  

 

Табела бр. 1 

Редни 

број 

 

 

 

 

Врста 

 

 

Остварено у 

периоду 

01.07.2017.-

30.09.2017. 

године 

Остварено у 2016. години Планирано за 2017. годину 

 

 

Остварени 

приход 

 

Проценат 

остварења у 

трећем 

кварталу 

2017. у односу 

на 

реализовано у 

2016. 

 

 

Планиран 

приход 

Проценат 

остварења 

у трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

1 

Укупан приход  од 

услуга депоновања 

отпада                           I 

 

12.227.471,94 

    

2 
Приход од камата и 

судских спорова                                                                 

II 
791.942,00 

    

3 
Приходи од „Амала 1“ и 

„Актор“ А.Т.Е.   III 
218.939,95 

    

4 
УКУПНИ ПРИХОД 

I+II+III 
13.238.353,89 

45.114.432,56 29,34 % 
44.031.875,00 

30,06 % 

5 Укупан расход 9.127.057,00 34.484.576,58 26,46 % 38.408.232,28 23,76 % 

6 

 

Добит пре 

опорезивања 
4.111.296,89 10.629.855,98 38,67% 5.623.642,72 73,10 % 
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3.2. Рекапитулација прихода и расхода у периоду 01.01.2017.-30.09.2017. године приказана је у табели бр. 2  

 

Табела бр. 2 

Редни 

број 

 

 

 

 

Врста 

 

 

Остварено у 

периоду 

01.01.2017.-

30.09.2017. 

године 

Остварено у 2016. години Планирано за 2017. годину 

 

 

Остварени 

приход 

 

Проценат 

остварења у 

првом, другом 

и трећем 

кварталу 

2017. у односу 

на 

реализовано у 

2016. 

 

 

Планиран 

приход 

Проценат 

остварења 

у првом, 

другом и 

трећем 

кварталу 

2017. у 

односу на 

годишњи 

план за 

2017. 

годину 

1 

Укупан приход  од 

услуга депоновања 

отпада                           I 

 

34.120.841,12 

    

2 
Приход од камата и 

судских спорова                                                                  

II 
1.256.326,00 

    

3 
Приходи од „Амала 1“ и 

„Актор“ А.Т.Е.      III 
218.939,95 

    

4 
УКУПНИ ПРИХОД 

I+II+III 
35.596.107,07 

45.114.432,56 78,90 % 
44.031.875,00 

80,84 % 

5 Укупан расход 28.740.619,00 34.484.576,58 83,34 % 38.408.232,28 74,83 % 

6 

 

Добит пре 

опорезивања 
6.855.488,07 10.629.855,98 64,50 % 5.623.642,72 121,90 % 
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IV ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ ЈКП РДП  

 

1. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА ДАН 30.09.2017. ГОДИНЕ 

 

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

рачуне, утврђено је следеће стање новчаних средстава на дан 30.09.2017. године у 

укупном износу од 57.349.353,68 динар и то: 

- Аик банка а.д. Београд (рачун 105-30372-93)........................................... 3.843.700,59 

- Intesa bank (рачун 160-419239-61)...............................................................3.505.653,09 

 

Напомена бр. 1: Поред наведеног стања новчаних средстава у Аик и Интеса банци, ЈКП 

РДП има орочена средства у Аик банци у износу од 50.000.000,00 динара. Наведена 

новчана средства су орочена до 07.11.2017. године 

 

2. ПОТРАЖИВАЊЕ ЈКП РДП НА ДАН 30.09.2017. ГОДИНЕ 

 

Према књиговодственој евиденцији потраживања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ на 

дан 30.09.2017. године износе 17.046.039,35 динара, и односе се на: 

 

Редни 

број  

Потраживања  

ЈКП „Регионална депонија Пирот“ 

Потраживања на дан 

30.09.2017. године 

1 ЈП „Комуналац“ Пирот 10.929.017,09 

2 ЈКП „Комнис“ Бела Паланка 3.028.144,70 

3 ЈКП „Комуналац“ Бабушница 545.031,13 

4 ДЕНЕЗА М инжењеринг доо 744.822,91 

5 Тигар А.Д. 808.797,11 

6 ЈП „Комуналац“ Димитровград 815.595,01 

7 Доминат шпедиција 3.903,46 

8 Ромско рециклажни еко центар 

„Амала 1“ 

101.200,00 

9 „Актор“ А.Т.Е. 69.527,94 

УКУПНО 17.046.039,35 

 

 



 

39 

 

3.  ОБАВЕЗЕ ЈКП „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ“ НА ДАН 30.09.2017. 

ГОДИНЕ 

Обавезе ЈКП „Регионална депонија Пирот“ на дан 30.09.2017. године износе 852.939,05 

динара. Приказане су у наредној табели: 

 

 

Р.б. Обавезе 

ЈКП „Регионална депонија 

Пирот“ 

Књиговодствено стање обавеза 

на дан 30.09.2017. године 

1 La fantana Beograd 20.685,25 

2 Verdi MPA Pirot 7.064,09 

3 Telenor Novi Beograd 7.159,85 

4 Eko Serbia Beograd 381.137,90 

5 „Piksi“ Pirot 249.428,96 

6 „Auto  shop“ Pirot 6.690,00 

7 JP PTT  3.233,00 

8 Advokat Bojan D. Rajković 10.500,00 

9 Trio Motors 49.500,00 

10 Institut za zaštitu životne sredine 117.540,00 

УКУПНО 852.939,05 
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V АКТИВНОСТИ УНУТАР КОМПЛЕКСА ЈКП РДП У ПЕРИОДУ 01.01.2017.-

30.09.2017. ГОДИНЕ 

 

1.1. Активности унутар комплекса ЈКП РДП у периоду 01.01.2017.-31.03.2017.    

године 

 

У фебруару 2017. године су запослени у ЈКП РДП радили на преправци и доради 

држача за заставе на јарболима испред капије ЈКП РДП. 

У марту 2017. године извршене су следеће активности: 

- Распланирање комсаља који се налазио између управне зграде и колске ваге, 

сађење траве у оквиру круга депоније ( око базена са техничком водом, испред 

паркинг простора ЈКП РДП, иза управне зграде, на простору између управне зграде 

и колске ваге, на оба простора где су насађене украсне тује и на простору иза 

радионице па до базена са отпадном водом; 

- Бетонирање дела око решетки одвода који се урушио на капији ЈКП РДП, 

бетонирање простора око јарбола испред капије ЈКП РДП, бетонирање испред 

портирнице ЈКП РДП и прављење импровизованих мостова који су служили за 

несметано функционисање камиона за довоз отпада на депонију док се бетон на 

улазној капији не стегне; 

- Организована радна акција на уређењу дела депоније на ободу са леве стране самог 

тела депоније. У оквиру радне акције извршена је сеча ситног и крупног растиња, 

прикупљање и паљење истог и сакупљање кеса на наведеној површини; 

- Садња јасена и туја уз ивицу ограде депоније ( од управне зграде до платоа) и на 

бедему самог тела депоније; 

- Радна акција због уређења дела депоније уз леву ивицу тела депоније па све до 

краја падине испод базена са отпадном водом. У оквиру радне акције извршена је 

сеча ситног и крупног растиња, прикупљање и паљење истог и сакупљање кеса на 

наведеној површини, као и кречење свих садница и стабала у комплексу ЈКП РДП. 
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1.2. Активности унутар комплекса ЈКП РДП у периоду 01.04.2017.-30.06.2017.    

године 

У априлу 2017. године извршене су следеће активности: 

- Извршено је распланирање комсаља у процепу испод паркинг простора ЈКП РДП и 

на тој површини је вршено ђубрење и садња траве. Такође, извршена је и сеча 

ситног и крупног растиња и уклањање истог у пределу иза радионице уз ивицу 

ограде па до базена са техничком водом; 

- Детаљно чишћење и прање целокупног комплекса депоније. Радове су изводили 

запослени у ЈКП РДП; 

- Бројна делегација стручњака из области заштите животне средине, у оквиру 

Међународне конференције о отпадним водама која је одржана у Пироту од 5. до 8. 

априла, посетила је и ЈКП РДП. Учесници су након посете и презентације 

комплетног пројекта изградње Регионална депоније, али и презентације планова за 

будућност овог виталног пројекта за Пиротски округ, исказали велико задовољство 

оним што су видели. У оквиру Међународне конференције о отпадним водама, 

једну од презентација је одржао и Ненад Ђорђевић, референт за заштиту животне 

средине и безбедности на раду у ЈКП РДП; 

- Направљена је ограда око новог травњака који се налази испод паркинга ЈКП РДП; 

- Одржан је састанак између представника ЈКП РДП и представника општинског 

синдиката Пирот, где је главна тема састанка била решавање текуће проблематике  

ЈКП РДП која се огледа у исплати топлог оброка и регреса запосленима, а на 

основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности 

у Републици Србији. Општински синдикат је преузео обавезу да наведену 

проблематику достави Министарству финансија како би добили њихово мишљење 

и смернице за даље активности; 

- Запослени у ЈКП РДП су се бавили израдом дегазатора за потребе тела депоније и 

на тај начин су уштедели ЈКП РДП значајна финансијска средства. 

У мају 2017. године извршене су следеће активности: 

- Извршено је детаљно чишћење и прање радне машине компактор како би био 

спреман за сервисирање од стране предузећа „Соко бом“ из Београда; 

- Одржавање травнатих површина у целом комплексу ЈКП РДП; 

- ЈКП РДП је посетила делегација фирме „Мастерс“ која се бави дефектажом 

система за пречишћавање отпадних вода; 
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- Састанак са стручњацима за технологију отпадних вода; 

- Састанак са стручњацима за енергетску ефикасност  с обзиром да ЈКП РДП има у 

плану у наредном периоду да изврши замену постојеће расвете са лед расветом; 

- На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности: „Сервисирање 

радних машина“ у првом тромесечју 2017. године, започет је сервис радне машине 

компактор марке „Бомаг“ где  је извршено скидање и сервис точкова, чишћење, 

замена филтера и замена уља. Сервисирање је извршила фирма „Соко бом“ из 

Београда; 

- Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности „Лако комерцијано 

возило“ набављено је исто те је на дан саме примопредаје возила марке „Исузу“ 

одржана и презентација целокупног програма Исузу возила. Организација 

презентације је била под надзором ЈКП РДП и представника фирме „Трио моторс“ 

из Новог Сада и то у комлексу „Нишавска долина“ у Пироту. Представљена су 

радна и теренска возила. Самој презентацији су присуствовали први секретар 

јапанске амбасаде у Србији, градоначелник града Пирота и многобројини 

директори јавних предузећа из јужног краја Србије. 

У јуну 2017. године извршене су следеће активности: 

- На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности: „Сервисирање 

радних машина“ у првом тромесечју 2017. године, започет је сервис радне машине 

булдожер марке „Shantui“ где  је извршено скидање гусеница и замена лењиваца и 

ролни. Сервисирање је извршила фирма „Корковадо“ из Београда; 

- Запослени у ЈКП РДП су поставили ивичњаке уз ивицу пута испод новог паркинга; 

- ЈКП РДП је у сарадњи са Удружењем за заштиту животне средине „Стара планина“ 

и Општином Пирот, поводом Светског дана заштите животне средине, 05.06.2017. 

године, у основној школи „Вук Караџић“ за децу нижих разреда, организовала 

обележавање овог дана уз адекватне игрице о компостирању, рециклажи и значају 

заштите и очувања животне средине; 

- Запослени у ЈКП РДП су извршили чишћење ситног и крупног растиња и чишћење 

грања у пределу иза радионице па до улазне капије ЈКП РДП; 

- Наставак сервисирања радне машине булдозер марке „Shantui“ . Сервивисирање 

извршила фирма „Корковадо“ из Београда; 

- Запослени у ЈКП РДП су извршили штемовање, тј. скидање бетонског површинског 

слоја са колске ваге који је био оштећен током рада; 
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- Запослени у ЈКП РДП су извршили штемовање, тј. скидање бетонског површинског 

слоја на паркингу који је био оштећен током зимских месеци. Ови радови су 

извршени у циљу припреме ради асфалтирања. 

1.3.Активности унутар комплекса ЈКП РДП у периоду 01.07.2017.-30.09.2017.    године 

У јулу 2017. године извршене су следеће активности: 

- Сервис булдожера „Shantui“ где је извршена замена лежајева, бочног редуктора и 

чауре, замена семеринга и састављање редуктора. 

У августу 2017. године извршене су следеће активности: 

- Регионална депонија Пирот је, на основу конкурса за извршење јавних радова, од 

стране Националне службе за запошљавање добила на располагање 4 радника, на 

период од 3 месеца. Радници се баве пословима кошења травнатих површина у 

кругу депоније, као и сређивањем прилазног пута депоније и чишћењем растиња. 

У септембру 2017. године извршене су следеће активности: 

- Пуњени су дегезатори на телу депоније; 

- Израђена је нова саобраћајница на телу депоније ради лакшег циркулисања 

камиона комуналних предузећа. Извођач ових радова је била фирма „Пикси“; 

- Израда и постављање канти за отпадке у кругу депоније. Израду и постављање 

канти су вршили запослени ЈКП „Регионална депонија Пирот“, а све у циљу још 

ефикаснијег одржавања круга депоније и додатног очувања животне средине. 

2.1. Спроведене процедуре набавки у периоду 01.01.2017. – 31.03.2017. године 

У периоду 01.01.2017.-31.03.2017. године реализоване су следеће процедуре јавних 

набавки: 

1. Након спроведене процедуре јавне набавке добара: гориво и мазиво, потписан је 

уговор о купопродаји горива са фирмом „EKO SERBIA“ АД Београд дана 

22.02.2017. године и потписан је уговор о купопродаји мазива са фирмом „Plattner“ 

DOO из Бачке Паланке; 

2. Након спроведене процедуре јавне набавке добара: електрична енергија, потписан 

је уговор о купопродаји електричне  енергије са ЈП „ЕПС“ Београд дана 22.02.2017. 

године; 

3. Након спроведене процедуре јавне набавке добара: камени агрегат и шљунак 

потписан је уговор о купопродаји каменог агрегата са „Kroluks“ DOO Пирот и 
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потписан је уговор о купопродаји шљунка са истим предузећем. Оба уговора 

потписана су 27.03.2017. године; 

4. Након спроведене процедуре јавне набавке услуга: сервисирање компактора и  

булдозера, потписан је уговор о вршењу услуге сервисирања булдозера са фирмом 

„Korkovado“ DOO Београд дана 29.03.2017. године и потписан је уговор о вршењу 

услуге сервисирања компактора са „Соко – бом“ ДОО Београд дана 31.03.2017. 

године. 

У периоду 01.01.2017.-31.03.2017. године реализоване су следеће процедуре набавки 

на које се Закон о јавним набавкама не примењује (набавке испод 500.000,00 динара без 

ПДВ-а): 

1. Након спроведене процедуре набавке добара: хемијска средства за одржавање 

хигијене, потписан је уговор о купопродаји хемијских средстава за одржавање 

хигијене са „Мармил“ ДОО Пирот дана 03.02.2017. године; 

2. Након спроведене процедуре набавке добара: канцеларијски материјал, потписан је 

уговор о купопродаји канцеларијског материјала са „Верди МПА“ ДОО Пирот и са 

„CODE“ ДОО Пирот. Оба уговора потписана су 03.02.2017. године. 

3. Након спроведене процедуре набавке добара: добра за репрезентацију, потписан је 

уговор о купопродаји добара за репрезентацију са „Мармил“ ДОО Пирот дана 

03.02.2017. године; 

4. Након спроведене процедуре набавке добара: промотивни материјал, потписан је 

уговор о купопродаји промотивног материјала са „Неск“ ДОО Пирот дана 

03.02.2017. године; 

5. Након спроведене процедуре набавке услуга: одржавање сајта ЈКП „Регионална 

депонија Пирот“, потписан је  уговор о редовном одржавању сајта са „Пина НЦ“ 

Пирот дана 03.02.2017. године; 

6. Након спроведене процедуре набавке услуга: превоз материјала, потписан је уговор 

о услузи превоза материјала са СР „Пикси“ Пирот дана 07.03.2017. године; 

7. Након спроведеног дела процедуре (укупно 3 дела) набавке добара: колска вага – 

делови и баждарење, потписан је уговор за део бр. 2 – баждарење колске ваге са 

„Ваганак“ Велико село Пирот дана 07.03.2017. године; 

8. Након спроведене процедуре набавке услуга: уређење зелених површина, потписан 

је  уговор о услузи уређења зелених површина у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ 

са СР „П&З“ Пирот дана 17.03.2017. године; 
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9. Након спроведене процедуре набавке добара: биотрнови, потписан је уговор о 

купопродаји добара за израду биотрнова са УП „Кале“ ДОО Пирот дана 24.03.2017. 

године; 

10. Након спроведене процедуре набавке услуга: чишћење просторија у ЈКП 

„Регионална депонија  Пирот“, потписан је уговор о услузи редовног чишћења 

пословног простора у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ са „МВ 010“ Пирот дана 

21.03.2017. године; 

11. Након спроведене процедуре набавке услуга: услуге репрезентације, потписани су 

уговори о купопродаји услуге репрезентације са УР „Краљев чардак плус“ Пирот и 

УР „Парадиссо плус“ Пирот. Оба уговора потписана су 22.03.2017. године; 

12. Након спроведене процедуре набавке добара: рачунарска опрема, потписан је 

уговор о купопродаји добара рачунарске опреме са „Code“ Пирот дана 24.03.2017. 

године; 

13. Након спроведеног дела процедуре (укупно 3 дела) набавке добара: алат, издата је 

наруџбеница за део бр. 1 – моторна коса и трим глава фирми СЗТР „Екстра мото 

тестера“ Пирот дана 13.03.2017. године. 

2.2. Спроведене процедуре набавки у периоду 01.04.2017. – 30.06.2017. године 

У периоду 01.04.2017.-30.06.2017. године реализоване су следеће процедуре јавних 

набавки: 

1. Након спроведене процедуре јавне набавке добара: лако комерцијално возило – 

„pick-up“ возило, потписан је уговор о купопродаји лаког комерцијалног возила -  

„pick-up“ возила са фирмом „ТРИО МОТОРС“ доо Нови Сад, дана 27.04.2017. 

године. 

У периоду 01.04.2017.-30.06.2017. године реализоване су следеће процедуре набавки 

на које се Закон о јавним набавкама не примењује (набавке испод 500.000,00 динара без 

ПДВ-а): 

1. Након спроведене процедуре набавке услуге: дератизација и дезинсекција, 

потписан је уговор о вршењу услуга дератизације и дезинсекције са предузећем за 

здравствену заштиту и екологију „Санит М & М“ ДОО Ниш дана 27.04.2017. 

године; 

2. Након спроведене процедуре набавке услуга: одржавање рачунара и електронских 

програма, потписан је уговор о одржавању рачунара и електронских програма са 

„Puls systems“ ДОО Пирот дана 10.04.2017. године; 

3. Након спроведене процедуре набавке услуга: осигурање, потписане су полисе 

осигурања са „Дунав осигурање“ АД Пирот дана 27.04.2017. године; 
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4. Након спроведена преостала два дела процедуре (укупно 3 дела) набавке добара: 

алат, издата је наруџбеница за део бр. 2 – инертни апарат фирми „Ђорђевић мир“ 

ДОО Пирот дана 13.04.2017. године и издата је наруџбеница за део бр. 3 – 

компресор за ваздух, пиштољ са манометром и цревом, дуваљка пнеуматска, 

пнеуматска мазалица, спирално црево за ваздух и пиштољ за фарбање фирми СТР 

„Екстра мото тестера“ Пирот дана 18.05.2017. године; 

5. Након спроведене процедуре набавке добара: техничка вода, потписан је уговор о 

купопродаји техничке воде са ЈП „Комуналац“ Пирот дана 01.06.2017. године 

6. Након спроведене процедуре набавке услуге: катастарско-топографски снимак тела 

депоније, потписан је уговор о купопродаји услуге катастарско-топографског 

снимка тела депоније са геодетским бироом „ГеоБојан“ Пирот дана 23.06.2017. 

године. 

2.3. Спроведене процедуре набавки у периоду 01.07.2017. – 30.09.2017. године 

У периоду 01.07.2017.-30.09.2017. године реализоване су следеће процедуре јавних 

набавки: 

1. Након спроведене процедуре јавне набавке услуга: испитивање параметара 

животне средине и испитивање радне средине, које је обликовано у 7 (седам) 

партија, потписани су уговори за 5 (пет) партија, и то:  

- Уговор о вршењу услуге: Испитивање квалитета отпадних вода бр. 2.1.2.-29/07 од 

07.07.2017. године, закључен између ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот и  

Института заштите на раду а.д. Нови Сад Београд – партија број 1; 

- Уговор о вршењу услуге: Испитивање квалитета површинских вода бр. 2.1.2.-30/07 

од 07.07.2017. године, закључен између ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот и 

Заштита на раду „Београд“ Д.О.О. Београд – партија број 3; 

- Уговор о вршењу услуге: Испитивање квалитета ваздуха амбијента бр. 2.1.2.-31/07 

од 07.07.2017. године, закључен између ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот и 

Заштита на раду „Београд“ Д.О.О. Београд – партија број 4; 

- Уговор о вршењу услуге: Мерење емисије депонијских гасова бр. 2.1.2.-32/07 од 

07.07.2017. године, закључен између ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот и  

Института заштите на раду а.д. Нови Сад Београд – партија број 5; 

- Уговор о вршењу услуге: Испитивање квалитета земљишта бр. 2.1.2.-33/07 од 

07.07.2017. године, закључен између ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот и 

Заштита на раду „Београд“ Д.О.О. Београд – партија број 6. 

За партију број 2 и партију број 7 уговори нису потписани из следећих разлога: 
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- За партију број 2 – „испитивање квалитета подземних вода“ је донета одлука о 

обустави поступка бр. 2.1.2-26/17 од 30.06.2017. године зато што су приспеле 

неодговарајуће и неприхватљиве понуде; 

- За партију број 7 – „испитивање радне околине“ је донета одлука о обустави 

поступка бр. 2.-1.-2.-/1-18 од 13.09.2017. године зато што није пристигла ни једна 

понуда. 

У периоду 01.07.2017.-30.09.2017. године реализоване су следеће процедуре набавки 

на које се Закон о јавним набавкама не примењује (набавке испод 500.000,00 динара без 

ПДВ-а): 

1. Након спроведене процедуре набавке услуге: Преглед и испитивање система за 

дојаву пожара и ПП апарата, потписан је уговор о купопродаји услуге – Преглед и 

испитивање система за дојаву пожара и ПП апарата са предузећем „Патрон“ Д.О.О. 

Димитровград дана 04.07.2017. године; 

2. Након спроведене процедуре набавке добара: Ватрогасна средства и опрема, 

потписан је уговор о купопродаји услуге – Ватрогасна средства и опрема са 

предузећем „Патрон“ Д.О.О. Димитровград дана 13.07.2017. године 

3. Након спроведене процедуре набавке добара: канцеларијска опрема, потписан је 

уговор о купопродаји добара – канцеларијска опрема са СЗТР „АДС Столарија“ 

Пирот дана 07.08.2017. године; 

4. Након спроведене процедуре набавке добара: ХТЗ опрема, потписан је уговор о 

купопродаји добара – ХТЗ опреме са предузећем „Високпромет“ Пирот дана 

04.09.2017. године; 

5. Након спроведене процедуре набавке добара: ревизија финансијских извештаја за 

2017. годину, потписан је уговор о ревизији финансијских извештаја за 2017. 

годину са предузећем за рачуноводство, ревизију и консалтинг „Finrevizija“ D.O.O. 

Београд дана 26.09.2017. године; 

 

VI РАДНА СНАГА У ЈКП РДП У ПЕРИОДУ 01.01.2017.- 30.09.2017.ГОДИНЕ 

 

2.4.  Радна снага у ЈКП РДП у периоду 01.01.2017.-31.03.2017. године 

У периоду 01.01.2017. – 31.03.2017. године, у ЈКП РДП, а 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, број запошљених у ЈКП РДП је систематизован и организован на следећи начин: 
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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 средњом 

стручном 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; 

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

НКВ радник. Број извршиоца: 1. 

 

 Број и састав радника запошљених у ЈКП РДП у првом тромесечју  2017. године је: 

- 11 запошљених на неодређено време; 

- 2 запошљена на одређено време; као и 

- 3 по уговору о привременим и повременим пословима 

 

1.2. Радна снага у ЈКП РДП у периоду 01.04.2017.-30.06.2017. године 

 

На седници Надзорног одбора ЈКП РДП дана 13.04.2017. године, донета је Одлука о 

давању сагласности на Правилник о организацији и ситематизацији послова ЈКП 

„Регионална депонија Пирот“ Пирот, бр. СД 100/2017 од 05.04.2017. годне. Наведеним 

Правилником број запослених је остао непромењен али је дошло до реорганизације 

послова унутар ЈКП РДП  и то 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. Финансијско – административни руководилац. Ово радно место је предвиђено да се 

обавља са вишом стручном спремом. Број извршиоца: 1; 

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

стручном спремом. Број извршиоца: 1; 

5. Референт правних послова. Ово радно место је предвиђено да се обавља са високом 

стручном спремом. Број извршиоца: 1; 
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6. Референт фактурисања и наплате - благајник. Ово радно место је предвиђено да се 

обавља са средњом стручном спремом. Број извршиоца: 1; 

7. Пословођа. Ово радно место је предвиђено да се обавља са вишом стручном 

спремом. Број извршиоца: 1; 

8. Радник обезбеђења. Ово радно место је предвиђено да се обавља са средњом 

стручном спремом. Број извршиоца: 3; 

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

стручном спремом. Број извршиоца: 1; 

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

са најмање КВ стручном спремом . Број извршиоца: 1; 

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

НКВ радник. Број извршиоца: 1. 

 

 Број и састав радника запошљених у ЈКП РДП у другом тромесечју  2017. године је: 

- 11 запошљених на неодређено време; 

- 2 запошљена на одређено време; као и 

- 1 по уговору о привременим и повременим пословима 

 

1.3. Радна снага у ЈКП РДП у периоду 01.07.2017.-30.09.2017. године 

 

Број и састав радника запошљених у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ у трећем 

тромесечју  2017. године је идентичан са бројем и саставом радника у другом тромесечју: 

- 11 запошљених на неодређено време; 

- 2 запошљена на одређено време; као и 

- 1 по уговору о привременим и повременим пословима 
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VII СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП РДП У ПЕРИОДУ 01.01.2017.-30.09.2017. 

ГОДИНЕ 

 

1.1.Седнице Надзорног одбора ЈКП РДП у периоду 01.01.2017.- 31.03.2017. године 

 

Надзорни одбор ЈКП РДП је у првом кварталу 2017. године радио 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 периоду 01.01.2017.-31.03.2017. године,  Надзорни одбор ЈКП РДП је одржао 

укупно 3 (три) седнице на којима је донео следеће Одлуке и Закључке: 

 

1. На седници I у 2017. години, одржаној 27.01.2017. године донете су следеће 

Одлуке:  

- Одлука о Правилнику о набавкама; 

- Одлука о годишњем плану набавки за 2017. годину; 

- Одлука о праву на исплату накнаде за превоз члановима Надзорног одбора из 

општина Димитровград, Бабушница и Бела Паланка за седнице на којима 

присуствују; 

- Одлука о именовању Владице Иванова за заменика председника Надзорног одбора 

ЈКП РДП; 

- Одлука о одређивању Бојана Пешића као стручног сарадника за економско - 

финансијска и инвестициона питања; 

- Одлука о одређивању Небојше Ристића за секретара Надзорног одбора ЈКП РДП;  

као и Закључке: 

- Закључак којим се одобрава привредном друштву „Тигар“ ад Пирот да сопственим 

превозом довози комунални отпад из индустрије и одлаже га уз накнаду утврђену 

Одлуком о накнади за депоновање отпада на Регионалној депонији Пирот бр. СД 

279 од 05.12.2016. године у износу од 18 еура по тони депонованог отпада без 

ПДВ-а; 

- Закључак којим се одређује да се предузму све мере како би се употпунила 

потребна документација и поднео захтев за дозволу уа одлагање нових врста 

неопасног отпада. 

 

На истој седници донет је и  Пословник о раду Надзорног одбора 
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2. На седници  II,одржаној 01.03.2017. године, донета је Одлука о усвајању Извештаја 

о раду са финансијским извештајем ЈКП РДП за 2016. годину 

 

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

 

3. На седници III, одржаној 09.03.2017. године, донета је Одлуке о усвајању 

Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП „Регионална депонија 

Пирот“ за период од 2017. – 2021. године и Одлука о усвајању дугорочног плана 

пословне стратегије и развоја ЈКП „Регионална депонија Пирот“ за период од 2017. 

– 2026. године 

 

1.2. Седнице Надзорног одбора ЈКП РДП у периоду 01.04.2017.- 30.06.2017. 

године 

 

Дана 15.06.2017. године, Скупштина општине Димитровград је донела Решење о 

разрешењу члана Надзорног одбора ЈКП РДП из Димитровграда, Владице Иванова, бр. 

решења 06-65/2017-17/15-18. На истој седници донето је Решење о именовању члана 

Надзорног одбора ЈКП РДП из Димитровграда, Васила Ташкова, бр. решења 06-65/2017-

17/15-19. На основу наведеног, од 15.06.2017. године, 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. Васил Ташков, члан Надзорног одбора (Димитровград)                                                                           

5. Мирољуб Јовановић, члан Надзорног одбора (Бабушница) 

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

 

У периоду 01.04.2017.-30.06.2017. године,  Надзорни одбор ЈКП РДП је одржао 

укупно 5 (пет) седница на којима је донео следеће Одлуке и Закључке: 

 

1. На седници IV, одржаној 13.04.2017. године, донете су следеће Одлуке:  

 

- Одлука о орочењу новчаних средстава ЈКП РДП у износу од 36.000.000,00 динара 

на период од 3 месеца; 

- Одлука о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији 

послова ЈКП РДП бр. СД 100/2017 од 05.04.2017. године; 

и Закључци: 

- Закључак којим се усваја Извештај о извршеном редовном попису ЈКП РДП са 

стањем на дан 31.12.2016. године; 
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- Закључак којим је, на основу Извештаја о извршењу плана спровођења препорука 

интерног ревизора, утврђено да се наведене препоруке интерног ревизора 

делимично примењују. Истим Закључком је наложено в.д. директору ЈКП РДП да 

покрене све активности како би се препоруке које су наведене у Извештају о 

извршењу плана спровођења препорука, а које се још увек не примењују, 

примењивале у потпуности. Другом тачком Закључка је усвојен Извештај о 

извршењу плана спровођења препорука интерног ревизора бр. 109 од 30.03.2017. 

године. 

 

2. На седници V, одржаној 19.05.2017. године, донете су следеће Одлуке:  

 

- Одлука о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за период 

01.01.2017.-31.03.2017. године бр. СД 156/2017 од 15.05.2017. године; 

- Одлука о расподели добити за 2016. годину; 

- Одлука о давању сагласности на Правилник о коришћењу средстава за 

репрезентацију у ЈКП РДП бр. СД 149/2017 од 15.05.2017. године; 

- Одлука о давању сагласности на Правилник о условима коришћења службених 

телефона и службених мобилних телефона бр. СД 150/2017 од 15.05.2017. године; 

- Одлука о давању сагласности на Правилник о начину вођења евиденције доласка 

запослених на посао и исплате увећане зараде и накнаде зараде приликом обрачуна 

зарада запослених у ЈКП РДП бр. 148/2017 од 15.05.2017. године; 

- Одлука о давању сагласности на Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, 

начину одређивања овлашћеног лица код послодаваца, као и о другим питањима од 

значаја за унутрашње узбуњивање бр. СД 153/2017 од 15.05.2017. године; 

- Одлука о давању сагласности на Правилник о начину управљања и коришћења 

службених и приватних аутомобила у службене сврхе и утврђивање накнада за 

службено путовање бр. СД 151/2017 од 15.05.2017. године; 

- Одлука о давању сагласности на Правилник о рачуноводству за ЈКП РДП које 

примењује МСФИ за МСП бр. 147/2017 од 15.05.2017. године; 

и Закључци: 

- Закључак којим се одобрава Маји Антић из Пирота, која преко Националне службе 

за запошљавање Пирот обавља приправнички стаж у ЈКП РДП, плаћање трошкова 

превоза за период од 6 месеци колико траје приправнички стаж, у висини од 240 

динара по доласку; 

- Закључак којим се утврђује да су Скупштина града Пирота, Скупштина општине 

Димитровград и Скупштина општине Бабушница у истоветном тексту усвојиле 

Анекс уговора о организовању ЈКП РДП ради усклађивања са Законом о јавним 

предузећима. Истим Закључком се упућује захтев Скупштини општине Бела 

Паланка да на првој наредној седници усвоји Анекс уговора о организовању ЈКП 

РДП ради усклађивања са Законом о јавним предузећима у истоветном тексту у 

којем је исти усвојен од стране скупштина осталих оснивача. 

 

3. На седници VI, одржаној 20.06.2017. године, донете су следеће Одлуке: 

 

- Одлука о расподели добити за 2015. годину: 
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- Одлука о давању сагласности на Правилник о награђивању и кажњавању 

запослених у ЈКП РДП бр. СД 211/2017 од 19.06.2017. године; 

- Одлука о давању сагласности на Правилник о стицању права на годишњи одмор, 

дужини годишњег одмора и распореду коришћења годишњег одмора запослених у 

ЈКП РДП бр. СД 202/2017 од 16.06.2017. године; 

- Одлука о давању сагласности на закључење споразума између ЈКП РДП, 

Републичког синдиката секундарних сировина Ниш и Ромског рециклажног еко 

центра „Амала 1“ Пирот. Истим Закључком се одређује да се Споразум закључује 

на период од 2 месеца и одређује се надокнада за прикупљање и преузимање 

отпадне гуме, која ће се фактурисати Ромском рециклажном еко центру „Амала 1“ 

Пирот у износу од 7,00 динара по килограму. 

 

4. На седници VII, одржаној 21.06.2017. године, донете су следеће Одлуке: 

 

- Одлука о измени и допуни Програма пословања ЈКП РДП за 2017. годину; 

- Одлукa којом се запосленима у ЈКП РДП одобрава на годишњем нивоу исплата 

солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја у висини 

производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда 

од 174 сата у износу од 22.620,00 динара. 

 

5. На седници VIII, одржаној 27.06.2017. године, донетa je следећa Одлукa: 

 

- Одлука којом је в.д. директору ЈКП РДП, у оквиру годишњег програма пословања, 

одређена стимулација за рад за период октобар – децембар 2016. године у износу 

од 20 % од уговорене нето зараде. 

 

НАПОМЕНА: Како је ЈКП РДП до 2017. године пословала без усвојених Правилника 

неопходних за унутрашњу организацију пословања овог предузећа, било је неопходно 

предложити и усвојити одређене Правилнике како би  ЈКП РДП наставила пословање 

имплементирајући у свом раду одреднице из донетих Правилника. У првој половини 

2017. године усвојени су следећи Правилници: 

 

1. Правилник о набавкама бр. 003 од 27.01.2017. године; 

2. Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП РДП бр. СД 100/2017 од 

05.04.2017. године; 

3. Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у ЈКП РДП бр. СД 149/2017 

од 15.05.2017. године; 

4. Правилник о условима коришћења службених телефона и службених мобилних 

телефона бр. СД 150/2017 од 15.05.2017. године; 

5. Правилник о начину вођења евиденције доласка запослених на посао и исплате 

увећане зараде и накнаде зараде приликом обрачуна зарада запослених у ЈКП РДП 

бр. 148/2017 од 15.05.2017. године; 
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6. Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног 

лица код послодаваца, као и о другим питањима од значаја за унутрашње 

узбуњивање бр. СД 153/2017 од 15.05.2017. године; 

7. Правилник о начину управљања и коришћења службених и приватних аутомобила 

у службене сврхе и утврђивање накнада за службено путовање бр. СД 151/2017 од 

15.05.2017. године; 

8. Правилник о рачуноводству за ЈКП РДП које примењује МСФИ за МСП бр. 

147/2017 од 15.05.2017. године; 

9. Правилник о награђивању и кажњавању запослених у ЈКП РДП бр. СД 211/2017 од 

19.06.2017. године; 

10. Правилник о стицању права на годишњи одмор, дужини годишњег одмора и 

распореду коришћења годишњег одмора запослених у ЈКП РДП бр. СД 202/2017 од 

16.06.2017. године. 

 

1.3. Седнице Надзорног одбора ЈКП РДП у периоду 01.07.2017.- 30.09.2017. године 

 

Надзорни одбор ЈКП РДП је у трећем кварталу 2017. године радио 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. Васил Ташков, члан Надзорног одбора (Димитровград)                                                                           

5. Мирољуб Јовановић, члан Надзорног одбора (Бабушница) 

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

У периоду 01.07.2017.-30.09.2017. године,  Надзорни одбор ЈКП РДП је одржао укупно 

1 (једну) седницу на којој је донео следеће Одлуке: 

 

1. На седници IX, одржаној 28.07.2017. године, донете су следеће Одлуке и усвојени 

правилници, а надовезујући се на имплементиране правилнике донете у првој 

половини 2017. године:  

- Одлука о давању сагласности на Правилник о солидарној помоћи за запослене у 

ЈКП РДП бр. СД 283/2017 од 25.07.2017. године; 

- Одлука о давању сагласности на Правилник о спонзорству и донацијама у ЈКП РДП 

бр. СД 282/2017 од 25.07.2017. године; 

- Одлука о орочењу новчаних средстава ЈКП РДП у износу од 50.000.000,00 динара 

на период од 3 месеца; 

- Одлука о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за период 

01.01.2017.-30.06.2017. године бр. СД 268/2017 од 10.07.2017. године; 
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VIII ЦЕНОВНИК 

 

На основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ о накнади за 

депоновање отпада на Регионалној депонији Пирот, бр. СД 279 од 05.12.2016. године и 

сагласности оснивача ЈКП РДП, утврђен је ценовник накнаде за депоновање  отпада за 

2017. годину, и то: 

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

комунална предузећа оснивача, износи 11 еура/t, тј. 1.354,89 дин/t + 10% ПДВ = 

1.490,38 дин/t. 

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

комунална предузећа оснивача, износи 18 еура/t, тј 2.217,09 дин/t + 20% ПДВ = 

2.660,51 дин/t. 

- Накнада за депоновање отпада из домаћинстава и из индустрије, које на депонију 

одлажу сами корисници услуга, а не комунална предузећа оснивача, износи 24 

еура/t отпада, односно 2.956,12 дин/t  + 20% ПДВ = 3.547,34 дин/t. 

 

IX ЗАКЉУЧАК 

 

У периоду 01.01.2017. - 30.09.2017. године ЈКП РДП је наставила успостављање 

регулатива, мера и процедура за законски прописано пословање и функционисање овог 

јавног предузећа, а које је започела у задњем кварталу 2016. године.  

Најважније је истаћи да је ЈКП РДП у извештајном периоду велики део 

оперативних циљева пословања, предвиђених Програмом пословања за 2017. годину, 

постигла, те је, како у организационом, тако и у функционалном и техничко-

технолошком смислу достигла пуну стабилизацију у пословању, са тенденцијом даљег 

побољшања и унапређења пословања. Круг депоније је у потпуности уређен, како само 

тело депоније, тако и целокупна инфраструктура унутар ЈКП РДП, те визуелни изглед 

депоније у потпуности одговара задатом циљу из Програма пословања за 2017. годину. 

Поред наведеног, битно је истаћи да су остварени сви позитивни параметри у погледу 

заштите животне средине, те је у великој мери извршено, између осталог, и 

испитивање и анализирање како параметара животне средине тако и испитивање и 

анализирање параметара радне средине.  
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АНАЛИЗА ПОЈЕДИНАЧНИХ ПОЗИЦИЈА СТРУКТУРА РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 

01.01.2017.-30.09.2017. ГОДИНЕ 

 

 Укупни пословни расходи...........................................................................28.740.619,00 

1. 51. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА…...........................................................9.268.270,00 

 

1.1.51200 Материјали за одржавање основних средстава...........................1.137.348,54 

 

1.1.1. Набавка соли за зимско одржавање круга ЈКП „Регионална депонија Пирот“, 

добављач Ј.П. „Комуналац“ Пирот..............................................................42.000,00 

1.1.2. Шпаринг за одмрзавање колске ваге на ЈКП „Регионална депонија Пирот“, 

цемент за паркинг, цев за клизну (улазну) капију, дрвена грађа за шаловање и 

арматура за канал код улазне капије и за привремени мост код улазне капије,  

добављач „УНИМЕТАЛ“ ДОО Пирот.........................................................22.283,89 

1.1.3. Довоз техничке воде, добављач Ј.П. „Комуналац“ Пирот.........................42.000,00 

1.1.4. Баштенско црево, трава за паркове и вештачко ђубриво, добављач СТР „Пољо 

Костић“ Пирот................................................................................................13.868,18 

1.1.5. Сепарирани шљунак и сепарирани речни камени агрегат, добављач „ Кролукс“  

ДОО Пирот...................................................................................................553.500,00 

1.1.6. Адитив за бетонирање (Visococrete 5380), добављач “Chemo trade“ 

Пирот................................................................................................................1.500,00 

1.1.7. Земља, мешавина за бетон, добављач „Ранги транс“ Пирот.....................16.200,00 

1.1.8. Гашени креч и сејани песак, добављач стовариште грађевинског материјала 

„Стојановић“ Пирот............................................................................................483,80 

1.1.9. Довоз техничке воде, добављач Ј.П. „Комуналац“ Пирот.........................88.350,00 

1.1.10. Набавка материјала за израду биотрнова, добављач „Кале“ Пирот.........87.494,00 

1.1.11. Набавка цемента за сређивање колске ваге, добављач „Кале“ Пирот........1.250,00 

1.1.12. Набавка ивичњака, добављач „Архибел“ Пирот........................................10.633,26 

1.1.13. Материјал за сређивање колске ваге, добављач „Hemo trade“ Пирот........2.390,00 

1.1.14. Довоз техничке воде, добављач Ј.П. „Комуналац“ Пирот.......................161.600,00 

1.1.15. Набавка пластичног канистера ради лакшег одржавања зелених површина, 

добављач „Pexim“ Пирот.................................................................................7.333,33 

1.1.16. Даске за покривање канала у радионици, добављач „УНИМЕТАЛ“ ДОО 

Пирот...............................................................................................................16.262,49 

1.1.17. Чистач блата са гусеница на булдозеру и ауспух за булдозер, добављач „Dim 

energy“ Пирот.................................................................................................48.060,00 

1.1.18. Цеви за израду полица за алат у радионици, добављач „Ђорђевић мир“ Д.О.О. 

Пирот...............................................................................................................15.449,59 
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1.1.19. Замена уља на службеном аутомобилу Опел Астра, добављач „Auto shop“ 

Пирот.................................................................................................................6.690,00 

 

1.2.51220 Утрошени резервни делови за текуће и инвести. ............................34.420,84 

1.2.1. Поправка булдозера, добављач „Пољо Раде“ Пирот..................................12.674,83 

1.2.2. Сајла за тример, турпије, добављач СТР „Мото тестера“ Пирот................1.083,51 

1.2.3. Лимарски радови – заштитна кутија за мотор за улазну капију, добављач 

„Томановић“ Пирот.........................................................................................2.000,00 

1.2.4. Сајла за тример, нож за тример, сервис тримера и моторне косе, добављач СТР 

„Мото тестера“ Пирот...................................................................................18.662,50 

 

1.3.51400 Утрошени материјал и резервни делови за одржавање...........2.499.248,19 

1.3.1. Сајла за булдозер, добављач „БИМ“ Ниш.....................................................8.400,00 

1.3.2. Делови за Опел Астру (службени аутомобил ЈКП „Регионална депонија 

Пирот“), добављач „Пољоауто“ ДОО............................................................4.441,67 

1.3.3. Црево за булдозер, добављач „Метал“ Пирот...............................................3.500,00 

1.3.4. Шпанери за чишћење мотора радних машина, добављач „Пољо ауто“ 

Пирот.................................................................................................................3.083,33 

1.3.5. Сервис компактора Bomag BC 472 RB, добављач „Соко бом“ 

Београд..........................................................................................................196.243,19 

1.3.6. Сервис булдозера SD 22 RK, добављач „Корковадо“ Београд.............1.999.600,00 

1.3.7. Замена централне мазалице компактора, добављач „Соко бом“ 

Београд..........................................................................................................283.980,00 

 

1.4.51250 Трошкови алата и ситног инвентара..................................................13.136,17 

1.4.1. Точак за колица, спољашња гума за колица, сајла, добављач „Високпромет“ 

ДОО Пирот.......................................................................................................4.154,00 

1.4.2. Виле и држаље за виле, добављач ПА „Агроном“ Пирот...........................3.060,00 

1.4.3. Клешта, добављач „Ђорђевић мир“ Пирот......................................................350,00 

1.4.4. Секира, ексери, рукавице, матице, добављач „Високпромет“ Пирот.........4.530,50 

1.4.5. Струна за тример, добављач „Мото тестера“ Пирот....................................1.041,67 

 

1.5.51211 Трошкови канцеларијског материјала .............................................90.084,88 

1.5.1. Канцеларијски материјал (регистратори, фасцикле,копир папир, путни налог, 

спајалице, хефталице, украсни папир, честитка...), добављач „Верди“ МПА 

ДОО Пирот.....................................................................................................38.288,13 

1.5.2. Канцеларијски материјал, добављач „Верди“ МПА ДОО Пирот.............30.304,31 

1.5.3. Меморандуми, папир, канцеларијски материјал, добављач „Верди“ МПА ДОО 

Пирот...............................................................................................................21.492,44 
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1.6.51290 Утрошени остали материјали..............................................................84.797,49 

1.6.1. Редован сервис дигиталног апарата (Девелоп копир апарат), добављач 

„Биодевелопинг“ Кула.....................................................................................5.000,00 

1.6.2. Електронски читач и сертификат, добављач ЈП „Пошта Србије“ 

Београд..............................................................................................................3.787,50 

1.6.3. Уље за тестеру, визир са најлонском мрежом, уље за тример добављач „Мото 

тестера“ Пирот.................................................................................................3.433,33 

1.6.4. Тонер, добављач „Code“ Пирот......................................................................3.500,00 

1.6.5. Течност за стакло, добављач „Пољоауто“ Пирот............................................675.00 

1.6.6. Тонер за штампаче, добављач „CODE“ Пирот.............................................6.916,67 

1.6.7. Тонер и флеш меморија, добављач „Code“ 

Пирот.................................................................................................................7.583,33 

1.6.8. Шелна за црево за службени аутомобил Опел Астра, добављач „Пољоауто“ 

Пирот....................................................................................................................235,00 

1.6.9. Стреч фолија, добављач „Кале“  Пирот.........................................................2.083,33 

1.6.10. Скенер, добављач „CODE“ Пирот..................................................................4.333,33 

1.6.11. Радно одело.......................................................................................................6.000,00 

1.6.12. Кука за вучу за теретно возило ISUZU, добављач „Трио моторс“ 

Пирот...............................................................................................................41.250,00 

 

1.7.51291 ХТЗ Опрема............................................................................................151.958,00 

1.7.1. Заштитне рукавице, добављач „Високпромет“ ДОО Пирот.......................3.320,00 

1.7.2. Заштитна опрема (рукавице, блузе, панталоне), добављач „Високпромет“ ДОО 

Пирот...............................................................................................................18.903,00 

1.7.3. Заштитна опрема (рукавице, блузе, панталоне), добављач „Високпромет“ ДОО 

Пирот.............................................................................................................120.145,00 

1.7.4. Радна торба.......................................................................................................9.590,00 

 

1.8.51310 Трошкови горива и мазива..............................................................2.557.740,69 

1.8.1. Екто евро дизел., добављач „Лукоил“Пирот...............................................76.451,27 

1.8.2. Екто евро дизел, добављач „Eko Serbia“ а.д. Пирот..............................1.804.048,64 

1.8.3. Екто плус БМБ – 95, добављач „Лукоил“ Пирот........................................65.131,36 

1.8.4. Екто плус БМБ – 95, добављач„Eko Serbia“ а.д. Пирот...........................295.898,48 

1.8.5. Мазива за потребе радних машина, добављач „Plattner“ ДОО...............316.211,27 

 

1.9.51340 Утрошена електрична енергија........................................................ 428.017,94 

1.9.1. Електрична енергија, добављач ЈП „Електропривреда Србије“.............428.017,94 

 

1.10. 51341 Утрошена електрична енергија ранијих година......................2.233.301,03 
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1.11. 51390 Утрошена остала горива и енергија...................................................1.950,00 

1.11.1. Пропан/бутан, добављач „Еуро петрол“........................................................1.950,00 

 

1.12. 51222 Утрошени материјал за одржавање хигијене.................................36.267,38 

1.12.1. Кућна хемија, добављач „Мармил“ ДОО Пирот........................................36.267,38 

 

 

2.  52 ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА...................................13.402.483,00 

 

Маса зарада.....................................................................................................8.266.291,97 

2.1.52000Зараде које запослени остваре за обављени рад..............................4.576.207,61 

 

2.2.52010 Увећане зараде за прековремени рад – стимулације........................80.663,80 

 

2.3.52100Трошковипореза на зараде..................................................................496.024,23 

 

2.4.52101 Трошкови доприноса на терет послодавца....................................1.133.494,94 

 

2.5.52102 Трошкови доприноса на терет радника..........................................1.260.142,39 

 

2.6.52900 Остали лични расходи (уплата у буџет Реп. Србије).......................719.759,00 

 

Трошкови накнаде зарада................................................................................2.356.107,82 

 

2.7.52200 Трошкови накнада по уговору о делу...........................................................0,00 

 

2.8. 52400 Трошкови накнада по уговору о прив. и пов. пословима..............467.876,18 

 

2.9.52600 Трошкови накнаде члановима Надз. одбора.....................................640.822,87 

 

2.10. 52901 Трошкови отпремнине за раскид радног односа......................................0,00 

 

2.11. 52902 Помоћ у случају смрти запосл. и члана породице............................40.000,00 

 

2.12. 52904 Тошкови за помоћ запосленима и др. физичких лица..................393.295,33 

 

2.13. 52909 Поклон деци запослених за Нову годину....................................................0,00 
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2.14. 52910 Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао......................714.499,44 

 

2.15. 52911 Трошкови дневница на службеном путу............................................61.914,00 

 

2.16.  52919 Остале накнаде трошкова – паркинг, путарина и сл..........................900,00 

 

2.17. 52940 Трошкови смештаја и хране на службеном путу..............................36.800,00 

 

2.18. 52980 Накнада штете за неискоришћени год. одмор приликом престанка 

радног односа..................................................................................................................0,00 

 

Трошкови заосталих зарада...........................................................................2.780.084,00 

 

2.19. 52991 Трошкови неисплаћених заосталих зарада – ноћни рад, прековремени 

рад, рад за време празника и недељни рад ....................................................507.070,64 

Исплаћене су, на основу вансудских поравнања, заостале зараде по основу 

ноћног рада, рада за време празника, недељног рада за период од јула 2016. 

године. Такође су исплаћене, по вансудским поравнањима, заостале зараде по 

основу ноћног рада, рада за време празника, недељног рада за период од јула 

до октобра 2016. године. 

 

2.20. 52992 Трошковинеисплаћенихзаосталихзарада – топли оброк….......1.191.969,83 

Исплаћен је топли оброк по судским поравнањима: 286/16 - Пешић Дарко, 

323/16 – Братислав Здравковић, 322/16 – Милан Николић, 319/16 – Виолета 

Антић, 289/16 – Бобан Златковић, 320/16 – Владимир Потић, 318/16 – Катарина 

Димитров, 314/16 – игор Ранђеловић, 312/16 – Марија Савић, 315/16 – Бобан 

Војиновић, 316/16 – Селасије Меметовић, 321/16 – Божиловић 

Божидар........................................................................................................921.389,33 

 

Исплаћен је топли оброк по вансудским поравнањима за све запослене у ЈКП 

„Регионална депонија Пирот“ у периоду од априла до октобра 2016. 

године............................................................................................................270.580,50 

 

2.21. 52993 Трошковинеисплаћенихзаосталихзарада – регрес......................1.081.043,53 

Исплаћен је регрес по судском поравнању 286/16  - Пешић Дарко, 323/16 – Братислав 

Здравковић, 322/16 – Милан Николић, 319/16 – Виолета Антић, 289/16 – Бобан 

Златковић, 320/16 – Владимир Потић, 318/16 – Катарина Димитров, 314/16 – игор 

Ранђеловић, 312/16 – Марија Савић, 315/16 – Бобан Војиновић, 316/16 – Селасије 

Меметовић, 321/16 – Божиловић Божидар...........................................................813.247,39 
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Исплаћен је регрес по вансудским поравнањима за све запослене у ЈКП 

„Регионална депонија Пирот“ у периоду од априла до октобра 2016. 

године............................................................................................................267.796,14 

 

 

3. 53 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА...........................................2.686.582,83 

 

3.1.  53010 Трошкови производних услуга........................................................ 470.340,80 

3.1.1. Превоз материјала по уговору 7-13 НБЗ, добављач  СР „Пикси“..............470.340,80 

 

3.2. Трошкови транспортних услуга (довоз воде)........................................................0,00 

 

3.3. 53101 Трошкови превоза земље................................................................................0,00 

 

3.4. 53110 Трошкови баждарења опреме...............................................................63.000,00 

3.4.1. Баждарење колске ваге, добављач „Ваганак“ Велико село...........................63.000,00 

 

3.5.  53120 Трошкови фиксног телефона.................................................................5.281,57 

 

3.6.  53121 Трошкови мобилног телефона...........................................................130.311,15 

 

3.7. 53122 Трошкови брзе поште..................................................................................800,00 

 

3.8. 53123Трошкови ПТТ услуга (слање поште)..................................................19.548,00 

 

3.9. 53124 Трошкови коришћења интернет услуге.............................................26.601,31 

 

3.10. 51325 Трошкови ПТТ услуга (доплатне марке)..............................................150,00 

 

3.11. 53190 Трошкови осталих транспортних услуга.........................................17.060,00 

 

3.11.1. Превоз делова за грађевинску машину – булдозер, добављач „Кале“ 

Пирот..................................................................................................................2.000,00 

3.11.2.   Шлеп служба за службени аутомобил Опел Астра....................................15.060,00 

 

3.12.  53200 Трошкови за услуге на текућем одрж. основних средстава....1.080.047,64 

 

3.8.1. Употреба камиона са раоником и епохом (чишћење снега), добављач „Минић 

Срђан“ Пирот.................................................................................................152.425,00 
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3.8.2.Употреба булдозера за распланирање комуналног отпада, добављач „Минић 

Срђан“ Пирот.................................................................................................360.000,00 

3.8.3. Сеча дрвета на телу тепоније, добављач „МБА-превоз“ Пирот...................20.000,00 

3.8.4.Уређење зелених површина (садња зеленила), добављач „П&З“ 

Пирот..............................................................................................................484.994,00 

3.8.5.Сеча дрвета – чишћење, добављач „МБА-превоз“ Пирот.............................30.000,00 

3.8.6.Чишћење снега, добављач „Кубик транс“ Пирот...........................................32.628,64 

 

3.13. 53201 Трошкови материјала одржавања осн. средстава...................................0,00 

 

3.14.  53203 Трошкови одржавања путничког аутомобила..............................93.975,00 

3.14.1. Замена свећица и бобина на сл. аутомобилу, добављач „Пољоауто“ 

Пирот................................................................................................................29.600,00 

3.14.2. Прање службеног аутомобила, добављач аутоперионица „МВ 010“ 

Пирот..................................................................................................................3.000,00 

3.14.4. Филтер кабине, дезинфекција климе, течност за стакла, добављач „Пољоауто“ 

Пирот..................................................................................................................4.040,00 

3.14.5.Прање службеног аутомобила, добављач аутоперионица „МВ 010“ 

Пирот..................................................................................................................9.000,00 

3.14.6. Сервис службеног аутомобила , добављач „Ауто шоп“ Пирот....................8.980,00 

3.14.7. Фарба за браник службеног аутомобила, добављач „Бест колор“ Пирот...1.705,00 

3.14.8. Шприцање службеног аутомобила Опел Астра, добављач С.А.Р. „Буца“ 

Пирот................................................................................................................28.000,00 

3.14.9. Прање службеног аутомобила, добављач аутоперионица „МВ 010“ 

Пирот..................................................................................................................7.200,00 

3.14.10. Сервис кочница на службеном аутомобилу Опел Астра, добављач „Ауто шоп“ 

Пирот..................................................................................................................2.450,00 

 

3.15. 53205 Трошкови одржавања ел. опреме и инсталације..............................3.420,00 

3.15.1. Санација расвете, добављач „Електро свет“ Пирот.......................................3.420,00 

 

3.16. 53206 Трошкови одржавања рачунарске опреме.........................................5.000,00 

3.16.1. Сервис рачунара, добављач „Puls systems“ Пирот.........................................5.000,00 

 

3.17. 53210 Трошкови усл. на инвестиц. одржавању осн. средст....................121.150,00 

3.17.1. Санација саобраћајнице депоније, добављач „Пикси“ Пирот..................121.500,00 

 

3.18. 53211 Трошкови регистрације службених аутомобила.............................61.268,00 

 

 



8 
 

3.19. 53500 Трошкови огласа у новинама, часописима и сл..............................12.000,00 

3.19.1. Заставе, добављач „Јарболи&заставе“ Нови Београд..................................12.000,00 

 

3.20. 53540 Трошкови приручника и других публикација ...............................27.600,00 

3.20.1. Приручник за управљање отпадом, добављач „ФОРУМ 

МЕДИА“Београд...............................................................................................9.200,00  

3.20.2. Приручник за управљање отпадом, добављач „ФОРУМ МЕДИА“ 

Београд...............................................................................................................9.200,00 

3.20.3. Приручник за управљање отпадом, добављач „ФОРУМ 

МЕДИА“Београд...............................................................................................9.200,00  

 

3.21. 53502 Трошкови за проспекте и плакате.....................................................46.206,00 

3.21.1. Штампање налепница, добављач „Background“ Пирот.................................9.176,00 

3.21.2. Израда знакова, штампа капчкета, добављач „Background” Пирот.............7.780,00 

3.21.3.Израда друш. игара – посета ОШ „Вук Караџић“ Пирот – дан заштите животне 

средине, добављач „Стара планина“ Пирот..................................................29.250,00 

 

3.22. 53590  Остали трошкови за рекламу и пропаганду ..................................94.250,00 

3.22.1. Рекламни материјал, добављач „NESSK“ Пирот.........................................89.250,00 

3.22.2. Визит карте, добављач „Background“ Пирот..................................................5.000,00 

 

3.23. 53690 остали трошкови истраживања..........................................................99.000,00 

3.23.1. Геодетско снимање и израда КТП-а, добављач „Гео Бојан“  Пирот..........99.000,00 

 

3.24. 53930 Трошкови израде техничке документације......................................20.000,00 

3.24.1. Идентификација парцела, добављач „Геомер-биро“ Пирот.......................20.000,00 

 

3.25. 53931 Трошкови услуге заштите на раду.....................................................36.450,00 

3.25.1. Стручна обука службеника обезбеђења (1 кандидат), добављач „ARMADA 

SECURITY“ Пирот..........................................................................................30.000,00 

3.25.2. Провера ПП апарата, добављач „Тигар обезбеђење“ Пирот.........................6.450,00 

 

3.26. 53934 Трошкови испитивања, анализа......................................................243.283,36 

 

3.26.1. Испитивање земљишта, добављач „Пољопривредна саветодавна и стручна 

служба Пирот“ Пирот.......................................................................................6.333,36 

3.26.2. Дератизација и дезинсекција, добављач „Санит“ Ниш...............................30.000,00 

3.26.3. Дератизација и дезинсекција, добављач „Санит“ Ниш...............................30.000,00 

3.26.4. Испитивање узорака земљишта у непосредној зони депоније, добављач „Заштита 

на раду“ Београд..............................................................................................56.000,00 
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3.26.5. Уверење за заштиту на раду...........................................................................23.000,00 

3.26.6. Мерење емисије депонијских гасова, добављач „Институт за заштиту на раду“ 

Нови сад...........................................................................................................97.950,00 

 

3.18. 53990 Трошкови осталих производних услуга..............................................9.840,00 

3.18.1. Поправка мотокултиватора, добављач „UNIVERSAL PLUS“ Пирот…......3.840.00 

3.18.2. Услуге сервиса, добављач „SD&D“ Димитровград…...................................6.000,00 

 

 

4. 54 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ........................................................................0,00 

 

 

 

5. 55 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ.......................................................3.383.284,09 

 

5.1. 55000 Трошкови ревизије финансијских извештаја или рев..................146.289,69 

5.1.1. „Финревизија“ Београд...................................................................................146.289,69 

 

5.2. 55010 Трошкови адвокатских услуга...........................................................487.500,00 

Ангажован је адвокат за адвокатске услуге у предметима где је ЈКП РДП била 

тужилац или тужена. 

5.2.1. Заступање пред Основним судом у Пироту у предмету бр. П1 736/2014 – тужиоци 

Душан Крстић и други, адвокат Бојан Д. Рајковић (два рочишта: 14.09.2016. и 

15.11.2016. године) 

 и  

заступање пред Основним судом у Пироту у предмету бр. П1 343/2014 – тужиоци 

Сава Лилић и други, адвокат Бојан Д. Рајковић (два рочишта: 14.11.2016. године 

и 14.12.2016. године)........................................................................................84.000,00 

5.2.2. Заступање пред Основним судом у Пироту у предмету бр. П1 736/2014 – тужиоци 

Душан Крстић и други, адвокат Бојан Д. Рајковић (једно рочиште: 13.02.2017. 

године)...............................................................................................................31.500,00 

5.2.3. Награда за састав предлога за надокнаду трошкова поступка спровођења 

извршења у предмету Јавног извршитеља Марије Радовић из Београда у предмету 

бр. ИИВК. 516/16..............................................................................................30.000,00 

5.2.4. Пружање правне помоћи на претресу пред Прекршајним судом у Пироту, адвокат 

Милан Д. Илић..................................................................................................27.000,00 

5.2.5.  Састав предлога за извршење Привредном суду у Нишу, бр. предмета ИИв бр. 

779/16, адвокат Милан Д. Илић......................................................................30.000,00 
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5.2.6.Заступање пред Основним судом у Пироту у предмету бр. П1 736/2014 – тужиоци 

Душан Крстић и други, адвокат БојанД. Рајковић (једно рочиште: 24.04.2017. 

године)...............................................................................................................31.500,00 

5.2.7. Састав одговора на тужбу 02.12.2016. године у предмету П1-385/16 и приступ 

рочишту 02.03.2017. године у предмету П1-385/16, адвокат Милан Д. 

Илић...................................................................................................................34.500,00 

5.2.8. Састав одговора на тужбу 18.01.2017.  године у предмету П1-394/16 и приступ 

рочишту 10.02.2017. године, 24.04.2017. године, 26.05.2017. године, састав 

образложеног поднеска 08.06.2017. године и приступ рочишту 06.07.2017. године 

у истом предмету, адвокат Милан Д. Илић..................................................105.000,00 

5.2.9. Састав тужбе по пресуди П-444/2017 Привредног суда у Нишу, састав поднеска 

по пресуди П-444/2017 Привредног суда у Нишу, приступ рочишту пресуди П-

444/2017 Привредног суда у Нишу, адвокат Милан Д. Илић.......................51.000,00 

5.2.10. Заступање пред Основним судом у Пироту у предмету бр. П1 343/2014 – 

тужиоци Сава Лилић и други, адвокат Бојан Д. Рајковић 25.09.2017. 

године.................................................................................................................10.500,00 

 

5.3.  55020 Трошкови консалтинг услуга............................................................179.208,82 

 

 

5.4. 55030 Трошкови здравствених услуга............................................................28.000,00 

5.4.1. Лекарски преглед, добављач „Дом здравља Пирот“ Пирот............................4.000,00 

5.4.2.Лекарски преглед, добављач „Дом здравља Пирот“ Пирот..........................24.000,00 

 

5.5. 55040Трошкови стручног образовања запослених...................................150.050,00 

 

5.6. 55050 Трошкови стручних часописа и публикација...................................31.380,00 

 

5.7. 55060Трошкови одржавања софтвера и рачунара....................................152.166,67 

5.7.1. Лиценца за програм Taur (књиговодствени програм) за период од период од 12 

месеци, добављач „Tauruss“ Београд...........................................................15.000,00 

5.7.2. Инсталирање електронског потписа МУП-а, добављач „Pulssystems“ 

Пирот.................................................................................................................1.000,00 

5.7.3.Одржавање веб сајта ЈКП „Регионална депонија Пирот“ за месец јануар и фебруар, 

добављач „Pina NC“ Пирот...........................................................................20.000,00 

5.7.4. Матрични штампач (EPSON LX-350) за потребе рада колске ваге (издавање 

отпремница), добављач „Puls systems“ Пирот............................................20.000,00 

5.7.5. Windows 10 Home 64bit Eng (2 комада) добављач „Code“ Пирот................29.166,67 

5.7.6. Одржавање рачунара, добављач „Играоница ИН“ Пирот.........................10.000,00 
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5.7.7.Одржавање веб сајта ЈКП „Регионална депонија Пирот“, добављач „Pina NC“ 

Пирот...............................................................................................................26.000,00 

5.7.8. Инсталирање е-bankingбанке Интеса, добављач „Pulssystems“ Пирот.........1.000,00 

5.7.9. Одржавање веб сајта ЈКП „Регионална депонија Пирот“, добављач „Pina NC“ 

Пирот...............................................................................................................30.000,00 

 

5.8. 55080 Услуге чишћења просторија...............................................................192.500,00 

5.8.1.   Услуге редовног чишћења пословног простора ЈКП „Регионална депонија 

Пирот“ Пирот у јануару, фебруару и марту, добављач аутоперионица „МВ 010“ 

Пирот.................................................................................................................................65.000,00 

5.8.2. Услуге редовног чишћења пословног простора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ 

Пирот у априлу, мају и јуну, добављач аутоперионица „МВ 010“ 

Пирот.................................................................................................................................61.500,00 

5.8.3. Услуге редовног чишћења пословног простора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ 

Пирот у јулу, августу и септембру, добављач аутоперионица „МВ 010“ 

Пирот.................................................................................................................................66.000,00 

5.9. 55090 Остале непроизводне услуге..................................................................94.075,91 

5.9.1.   Набавка воде за пиће, добављач „LA FANTANA“ Београд........................94.075,91 

 

5.10. 55100 Трошкови угоститељских услуга.....................................................256.750,90 

5.10.1. Угоститељске услуге, добављач „Мармил“ Пирот......................................3.346,90 

5.10.2.  Угоститељске услуге, добављач „Кафе пицерија Рома“ Пирот................26.590,00 

5.10.3.  Угоститељске услуге, добављач „Happiness“ Димитровград....................11.525,20 

5.10.4.  Угоститељске услуге, добављач „Paradiso Plus“ Пирот.............................10.990,00 

5.10.5.  Угоститељске услуге, добављач „Краљев чардак“ Пирот.........................57.686,00 

5.10.6. Угоститељске услуге, добављач „Национална кућа Иван“ Јелашница......1.790,00 

5.10.7.   Угоститељске услуге, добављач „Дукат“ Пирот..........................................9.720,00 

5.10.8.  Прослава дана фирме, добављач „SAX“ Димитровград............................12.000,00 

5.10.9.   Угоститељске услуге, добављач „Ана лух“ Пирот......................................2.000,00 

5.10.10. Угоститељске услуге, добављач с.у.р. „Нина“ Бабушница........................5.170,00 

5.10.11. Угоститељске услуге, добављач УР „Вито 3+“ Пирот................................9.850,00 

5.10.12. Угоститељске услуге, добављач УР „Два славуја“ Бабушница.................8.280,00 

5.10.13.Угоститељске услуге, добављач „Happiness“ Димитровград.....................4.650,00 

5.10.14. Угоститељске услуге, добављач„Кафе пицерија Рома“Пирот.................28.210,00 

5.10.15. Угоститељске услуге, добављач „Paradiso Plus“ Пирот............................13.420,00 

5.10.16.Угоститељске услуге, добављач „Конак“ Пирот.......................................14.800,00 

5.10.17.Угоститељске услуге, добављач „Краљев чардак“ Пирот........................19.700,00 

5.10.18. Угоститељске услуге, добављач „Нишавска долина“ Пирот...................14.040,00 
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5.11.  55120 Трошкови за поклоне..........................................................................51.042,60 

 

 

5.12. 55101 Остали трошкови репрезентације....................................................125.184,09 

5.12.1. Кухињске намирнице (кафа, сок, пића и сл.), добављач „Мармил“ 

Пирот...............................................................................................................61.088,42 

5.12.2.  Остала репрезентација, добављач „Invictus group“ Ниш...........................13.140,00 

5.12.3. Цвеће,добављач „Анђео“ Пирот....................................................................1.000,00 

5.12.4. Исхрана за запослене (радне акције у ЈКП РДП), добављач „Paradiso Plus“  

Пирот.................................................................................................................4.823,00 

5.12.5. Кухињске намирнице (кафа, сок, пића и сл.), добављач „Мармил“ 

Пирот................................................................................................................20.052,67 

5.12.6.  Исхрана за запослене (радне акције у ЈКП РДП), добављач „Paradiso Plus“  

Пирот................................................................................................................2.810,00 

5.12.7.   Остала репрезентација, добављач „Нишавска долина“ Пирот.................15.070,00 

5.12.8.   Набавка хране за запослене, добављач „Мустанг“ Пирот..........................7.200,00 

 

5.13. 55240 Прем. осигурања од одговорности према трећим лицима............21.520,88 

5.13.1. Осигурање опште одговорности, добављач „Дунав осигурање“...............21.520,88 

 

5.14. 55250 Прем. осигурања запослених од последица несреће.......................24.284,50 

5.14.1. Осигурање лица за случај болести и хируршких интервенција, добављач „Дунав 

осигурање“ Пирот..............................................................................................10.254,40 

5.14.2. Осигурање лица од незгоде при обављању и ван обављања редовног занимања, 

добављач „Дунав осигурање“ Пирот...............................................................14.030,10 

 

5.15. 55290 Остале премије осигурања за имовину и одговорност..................30.195,00 

5.15.1. Комбиновано осигурање моторних возила – аутокаско..............................30.195,00 

 

5.16.  55301Трошкови провизије за платни промет у земљи............................91.548,91 

 

5.17.  55400 Чланарина Привредној комори Србије на зараде...........................3.600,00 

 

5.18.  55402 Трошкови чланарина Привр. коморе Ниш....................................22.000,00 

 

5.19.  55590Други трошкови пореза и судских спорова...................................545.898,06 

5.19.1. Трошкови адвоката, трошкови суђења и трошкови судских такси за предмете  у 

којима су запослени тужили ЈКП РДП за исплату топлог оброка, регреса, рада 

за време празника, прековременог рада и ноћног 

рада................................................................................................................352.703,00 
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5.19.2. Трошкови накнаде за судског извршитеља у предмету И.ИВ-А107/2016, 

предујам за судског извршитеља за предмет И.ИВ-63/2017, трошкови поравнања за 

топли оброк и регрес у предмету П 320/16.............................................................136.901,72 

5.19.3. Предујам за предмет И.ИВ-129/2017.............................................................30.293,34 

5.19.4. Поравнање ЈКП „Регионална депонија Пирот“ и града Пирота за плаћање 

електричне енергије....................................................................................................24.000,00 

5.19.5. Пореска управа..................................................................................................2.000,00 

5.20. 55900 Трошкови огласа (објављивање у Службеном гласнику)......................0,00 

5.21. 55910  Трошкови такси (таксе за израду легитимација за чуваре,такса за 

стручни испит за чуваре, такса за жалбу на решење финан. 

испекције)....................................................................................................239.152,35 

5.21.1Судске таксе, такса за измену дозволе за одлагање отпада, такса за АПР, такса за 

уверење саобраћајне полиције, такса за АПР за промену члана Надзорног 

одбора..............................................................................................................40.795,00 

5.21.2. Судске таксе, Републички геодетски завод, Република Србија................179.917,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




