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Пуно пословно име 
предузећа 

Јавно комунално предузеће за депоновање отпада са  

територија града Пирота, и општина Бабушница,  
Димитровград и Бела Паланка 
 

Регионална депонија Пирот Пирот 
 

Скраћено пословно 
име 

ЈКП «Регионална депонија Пирот» Пирот  
 

 
Правна форма 
 

Јавно предузеће 

 
Седиште 
 

Пирот, Мунтина падина бб,  Србија 

 
Опис делатности 
 

Комунална делатност 

 
Претежна делатност 
 

3821 - Третман и одлагање отпада који није    

опасан 

Остале делатности 

 

3832 – Поновна употреба разврстаних материјала  

 

3811 – Сакупљање отпада који није опасан  

 

8130 – Услуге уређења и одржавања околине 
 
 

Матични број 
 

20811889 
 

 
ПИБ 
 

107488107 
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1. УВОД  
 
Град Пирот и Општине Бабушница, Бела Паланка и Димитровград су 08. септембра 2011. 
године закључили Међуопштински Споразум о Регионалној сарадњи по питању управљања 
чврстим комуналним отпадом.  
 
На основу тог Споразума поменуте Општине су 18.новембра 2011.године закључиле Уговор о 
оснивању Јавног комуналног предузећа “Регионална депонија Пирот”. Након измене Закона 
о јавним предузећима потписале су нови Уговор о организовању Јавног комуналног 
предузећа „Регионална депонија Пирот“ Пирот, овереним пред Основним судом у Пироту 
дана 07.05.2014. године под бројем ОВ И 1640/2014. 
 
Заједничко јавно комунално предузеће је основано, сагласно одредбама Закона о локалној 
самоуправи, Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и 
одредби Међуопштинског споразума о регионалној сарадњи по питању  депоновања чврстог 
комуналног отпада  са територија ових Општина.  
 
ЈКП „Регионална депонија Пирот” je код Агенције за привредне регистре регистровано 
решењем број БД 31071/2012, дана 23.03.2012.године. 
Дана 04.10.2016. године је код Агенција за привредне регистре регистрована промена 
законског заступника овог предузећа као и промена оснивачког акта, бр. 77185/2016. 
Дана 10.10.2016. године је код Агенције за привредне регистре регистровано брисање 
Управног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ и промена чланова Надзорног одбора ЈКП 
„Регионална депонија Пирот“, бр. 80375/2016. 
 
2. ЗАКОНСКИ ОКВИР ПОСЛОВАЊА 
 
2.1. „Регионална депонија Пирот“, као јавно комунално предузеће, у обавези је да  послује у 
складу са законским одредбама и то: Законом о јавним предузећима (Сл.гласник број 
15/2016); Законом о комуналним делатностима (Сл. гласник РС бр. 88/2011), Законом о раду 
(Сл. гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014); Законом о обавезном 
пензијском и инавалидском осигурању (Сл. гласник РС бр. 85/2004, 85/2005, 101/2005, 
63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014); 
Законом о обавезном социјалном осигурању (Сл. гласник РС бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 
5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012, 8/2013, 47/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014 и 
5/2015); Законом о рачуноводству и ревизији (Сл. гласник РС бр. 46/2006, 111/2009, 99/2011 
и 62/2013); Законом о порезу на додату вредност (Сл. гласник РС бр. 84/04, 86/04, 61/05, 
61/07, 93/12, 108/13, 68/14, 142/14 и 83/15); Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015); Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 
135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016); 
Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09); 
Законом о водама ("Службени гласник РС", број 30/10 и 93/2012); Законом о управљању 
отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016); Законом о заштити ваздуха ("Сл. 
гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013); Правилником о дозвољеним количинама опасних и 
штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање 
("Сл. гласник РС" бр. 23/94); Уредбом о одлагању отпада на депоније ("Сл. гласник РС", бр. 
92/2010), Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима 
за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016); Уредбом о условима 
за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", бр, 11/2010 и 75/2010 и 
63/2013); Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху из 
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стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање ("Сл. гласник РС", бр. 
111/2015); Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Службени 
гласник РС" бр. 75/2010); Упутствима о минималним условима за заштиту животне средине; 
Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник РС бр. 101/2005, 91/2015); Законом о 
заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015);  Законом о заштити 
узбуњивача (Сл. гласник РС бр. 128/2014); Законом о управљању отпадом (Сл. гласник РС 
бр. 36/2009 и 88/2010) и осталим правним актима у виду подзаконских аката везаних за горе 
побројане законе. 
 
 

2.2. У складу са Законом о јавним предузећима ( „Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016), оснивачи 
ЈКП РДП су били дужни да ускладе Оснивачки акт са одредбама Закона у року од шест 
месеци од дана ступања на снагу Закона о јавним предузећима и то Уговор о организовању 
ЈКП „Регионална депонија Пирот“ овереним пред Основним судом у Пироту 07.05.2014. 
године под бројем ОВ И 1640/2014. 
ЈКП РДП је сходно Закону о јавним предузећима ( „Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016) дужно да 
своја општа акта:  Статут, усклади са Законом о јавним предузећима, у року од 90 дана од 
дана усклађивања оснивачких аката са одредбама овог Закона. Наведене обавезе из новог 
Закона о јавним предузећима нису реализоване, што је неминовна законска обавеза у 2017. 
години. 
 
2.3. Поред придржавања законских аката, обавеза ЈКП „Регионална депонија Пирот“ је да се 
придржава постојећих, као и да у 2017. години донесе интерне акте које није, а у обавези је 
да их има, и то: Правилник о набавкама унутар наручиоца, Правилник о начину унутрашњег 
узбуњивања унутар ЈКП „Регионална депонија Пирот“, Правилник о систематизацији радних 
места у ЈКП „Регионална депонија Пирот“, Правилник о награђивању и кажњавању у ЈКП 
„Регионална депонија Пирот“ , Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију, 
Правилник о условима коришћења службених телефона и службених мобилних телефона, 
Правилник о управљању и коришћењу службеног аутомобила, Правилник о 
рачуноводственим политикама, План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, 
Процена угрожености од елеметарних непогода и других несрећа. 
 
 
2.4. Суштински треба да се изврши допуна и измена у оснивачком акту ЈКП РДП, како би 
исто било функционално и одговорно према Оснивачима. Измене треба да иду у правцу да  
оснивачи Општина Димитровград, Бабушница, Бела Паланка и град Пирот, задрже право на 
давање сагласности на круцијалне акте и то: 

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

Већу надлежност да добије Надзорни одбор ЈКП РДП: 
 

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

 
Град Пирот да добије надлежност за именовање и разрешење директора ЈКП РДП. 
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Разлог за наведене измене и допуне Оснивачког акта ЈКП РДП, стоји у томе што Закон о 
јавним предузећима не препознаје међуопштинска јавна предузећа, и тиме није отклонило 
многобројне проблеме у њиховом функционисању као: функционисање изградње 
заједничких објеката комуналне инфраструктуре, усвајање планова пословања и 
финасијских извештаја. Одредбе о именовању нису применљиве на међуопштинска јавна 
предузећа, јер није јасно на који начин ће се образовати комисија за именовање ( који орган 
ће је спороводити), који је састав њених чланова, ко доноси одлуку о спровођењу конкурса, 
коме комисија подноси ранг листу кадидата, који је орган надлежан за именовање и на 
крају, који је то орган управе који доноси и припрема оглас о јавном конкурсу, припрема 
предлог акта о именовању. 
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3. РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА ПЕРИОД    01.01.2013.- 31.12.2016. ГОДИНЕ  
 
3.1. УКУПНЕ КОЛИЧИНЕ ОДЛОЖЕНОГ ОТПАДА НА РДП И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПО СТРУКТУРИ ОТПАДА И ПО ГОДИНАМА У 

ПЕРИОДУ 01.01.2013. – 31.12.2016. ГОДИНЕ 
 

 

 Довежене количине [ t ] 

 

Приходи (дин.) 

Структура 

отпада 

 

 

1 

2013 

 

 

 

2 

2014 

 

 

 

3 

2015 

 

 

 

4 

2016 

 

 

 

5 

Укупно 

 

 

 

6 

2013 

 

 

 

7 

2014 

 

 

 

8 

2015 

 

 

 

9 

2016  

 

 

 

10 

Укупно 

 

 

 

11 

Комунална 

предузећа 

општина 

оснивача 

21.402,12 

 

 

52,8% 

 

22.866,52 

 

 

54,50% 

22.667,39 

 

 

61,30% 

23.053,19 

 

 

72,46% 

89.989,22 

 

 

59,52% 

27.715.745,4 

 

 

43,5% 

26.096.668,28 

 

 

43,20% 

29.354.270,04 

 

 

54,50% 

29.853.881,05 

 

 

68,10% 

113.020.564,8 

 

 

50,97% 

Неопасан отпад 

из индустрије 

 

1.153,28 

 

 

  2,7% 

 

4.162,53 

 

 

9,9% 

6.086,11 

 

 

16,46% 

5.518,20 

 

 

17,41% 

16.920,12 

 

 

11,19% 

1.677.653,35 

 

 

 2,5% 

6.055.149,144 

 

 

10,00% 

8.853.342,49 

 

 

16,45% 

8.027.215,15 

 

 

18,31% 

24.613.360,13 

 

 

11.10% 

Посебне 

ситуације 

18.001,6 

 

44,5% 

14.923,63 

 

35,60% 

8.223,16 

 

22,24% 

 

3.114,18 

 

9,83% 

44.262,57 

 

29,29% 

34.244.919,99 

 

54,00% 

28.255.117,19 

 

46,8% 

15.642.670,58 

 

29,05% 

5.958.280,45 

 

13,59% 

84.100.988,21 

 

37,93% 

Укупно       I 40.577,00 

 

 

100% 

41.952,68 

 

 

100% 

36.976,66 

 

 

100% 

 

31.685,57 

 

 

100% 

151.171,91 

 

 

100% 

63.638.318,74 

 

 

100% 

60.406.934,61 

 

 

100% 

53.850.283,12 

 

 

100% 

43.839.376,65 

 

 

100% 

221.734.913 

 

 

100% 

Ангажовање 

булдожера за 

потребе општине 

Пирот             II 

 

 

 

 

 

128.348 

Укупно      I+II   221.863.261 



8 

 

 

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

 

РЕАЛИЗОВАНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА 

 
 

Ред.бр. 

 

Расходи по наменама 

 

 

 

2013. год. 

 

 

 

2014. год. 

 

 

 

2015. год. 

 

 

 

2016. год 

 

 

Укупно  

 

 

 

1. 

 

Трошкови материјала 

3.271.000,00 

 

16,88% 

 

4.634.031,00 

 

15,46% 

3.173.248,00 

 

12,25% 

4.469.712,22 

 

12,96% 

15.547.991,22 

 

14,17% 

 

2. 

 

Трошкови зарада и 

накнада 

10.072.921,00 

 

51,98% 

 

12.535.934,00 

 

41,83% 

12.146.749,00 

 

46,90% 

15.537.457,45 

 

45,06% 

50.293.061,45 

 

45,83% 

 

3. 

 

Трошкови производних 

услуга 

5.049.500,00 

 

26,05% 

 

10.338.524,00 

 

34,5% 

7.859.325,00 

 

30,35% 

9.215.742,21 

 

26,73% 

32.463.091,21 

 

29,58% 

 

4. 

 

Трошкови 

амортизације 

0,00 

 

0,00% 

 

418.412,00 

 

1,4% 

587.349,00 

 

2,27% 

490.881,19 

 

1,42% 

1.496.642,19 

 

1,36% 

5. 
Нематеријални 

трошкови 

987.000,00 

 

5,09% 

 

2.041.122,00 

 

6,81% 

2.132.393,00 

 

8,23% 

4.770.783,51 

 

13,83% 

9.931.298,51 

 

9,06% 

 

УКУПНО 

 

19.380.421,00 

 

100% 

29.968.023,00 

 

100% 

25.899.064,00 

 

100% 

 

34.484.576,58 

 

100% 

109.732.084,6 

 

100% 
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3.3. ОКОНЧАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРЕСЕК ПОСЛОВАЊА ЈКП РДП ЗА ПЕРИОД 01.01.2013.-31.12.2016. ГОДИНЕ, ИЗРАЖЕН У ДИНАРИМА 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПИС ИЗНОС У ДИНАРИМА 

Приходи остварени од укупне количине одложеног 

отпада у ЈКП РДП I 

221.734.913,00 

Приходи остварени додатно, изван делатности ЈКП 

РДП II 

2.943.681,10 

УкупноI+II 224.678.594,1 

Расходи реализовани по наменама                     I 109.732.084,6 

Ангажована средства ЈКП РДП изван реализованих 

расхода по наменамаII 
49.374.415,24 

УкупноI+II 159.106.499,8 

Укупна потраживања ЈКП РДП на дан 31.12.2016.  19.375.524,18 

Стање новчаних средстава на дан 31.12.2016.  53.108.171,35 

Обавезе ЈКП РДП на дан 31.12.2016. године 938.521.10 
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4. АНАЛИЗА И ПРЕГЛЕД СТАЊА РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ ПИРОТ (РДП) 

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

- Улаз – администартивна зграда 

- Мерни мост 

- Тело депоније и насип 

- Резервоар за воду и пумпна станица 

- Постројење за прераду отпадних вода 

- Унутрашње саобраћајнице 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4.4. Недостаје заштитни насип 

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

 

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

до депоније 

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

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

што је довело до последице смањење поверења јавности у раду ЈКП РДП 

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

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

врло лошем стању: булдожер и компактор 

Булдожер и компактор су нове машине, које су пуштене у експлоатацију 2013. године. 
Булдожер има одрађених 1608,3 радних часова, компактор има одређених 906,4 радних 
часова.  За наведене радне машине је инвестирано 500.000,00 евра. Услед злоупотребе у 
коришћењу булдожера на депонији, на истом су настала значајна материјална оштећења 
услед механичких повреда (превртање и пад булдожера приликом нелегалне сече дрва у 
кругу депоније за приватне потребе) и за ремонт булдожера неопходно је да се издвоји 
20.000,00 евра.  
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План је да се током 2017. године изврши неопходан ремонт булдожера и велики сервис 
компактора.   

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

 

4.9. Постројење за пречишћавање отпадних вода са тела депоније је у руинираном стању 
 

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

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

хигијене, неодржавање зелених површина, необнављање нових зелених површина, 

запуштеност и неуређеност круга депоније и пратећих објекта на депонији) 

 

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

 
4.11. Током претходног периода, због неодговорног и непрофесионалног понашања 

тадашњег директора, тотално су поремећени међуљудски односи запослених у ЈКП РДП и 

тотално је запостављено стручно усавршавање запослених, и стручна и професионална 

комуникација запослених са партнерским институцијама, организацијама и са стручним 

организацијама. 

 

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

  
 
Основни оперативни циљеви пословања ЈКП РДП у 2017. години су: 
 

 Стабилизација у пословању депоније у организационом, функционалном, техничком и 
технолошком смислу; 

 Остваривање и одржавање свих позитивних параметара у погледу заштите животне 
средине; 
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 Уређење и одржавање круга депоније, тела депоније и целокупне инфраструктуре на 
депонији и неопходне опреме за обављање активности на депонији, сагласно 
параметрима у погледу заштите животне средине и перфектног визуелног изгледа 
депоније; 

 Наставак започетих инвестиционих активности у складу са одрживим финансијским 
пословањем депоније, адекватним одлагањем отпада на депонији и отварањем нових 
инвестиционих активности на изградњи другог тела депоније. 

 
 
 
6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА 
 
Према члану 23. Статута ЈКП "Регионална депонија Пирот” органи Предузећа су:  Надзорни 
одбор, као орган управљања и Директор, као орган пословођења. Надзорни одбор и 
директор Предузећа чине управу Предузећа.  
Унутрашња организација и систематизација радних места ЈКП „Регионална депонија Пирот” 
уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.  
У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места бр. 03-
10/16 од 11.10.2016. године, предузеће је организовано у секторе: заштита животне средине 
и безбедност на раду, технички сектор и финансијско-административни сектор. Секторима 
непосредно руководи директор. 
 
 
а)  Сектор заштите животне средине и безбедности на раду обухвата следеће 
послове: 
 
- организовање и руковођење процесом депоновања отпада на депонијској касети према 
технолошком плану депоније, разастирању и сабијању отпада и прекривању интерним 
материјалом; 
- старање о заштити животне средине и мониторингу (контрола и утврђивање параметара 
везаних за степен загађења отпадних вода, процедних вода, површинских вода, биогаса и 
слегање тела депоније; 
- припремање и достављање извештаја о стању животне средине надлежним институцијама; 
- старање о правилном разврставању и привременом складиштењу других врста отпада који 
се одлажу на депонију; 
- активно учествовање у унапређењу регионалног система управљања отпадом; 
- старање о безбедности на раду. 
 
Сектор заштите животне средине броји 1 запосленог. 
 
б)  Сектор финансијско-административних послова обухвата следеће послове:  
 

- вођење пословних књига предузећа; 
- евидентирања, класификовања и сумирања прихода и расхода у циљу одржавања укупне 
ликвидности предузећа; 
- финансијских трансакција и контроле новчаног пословања;  
- обрачуна и плаћања пореза, доприноса и других обавеза; 
- обрачун, фактурисања и наплате извршених услуга и потраживања по свим основама;  
- припреме и одржавања јединственог контног оквира предузећа; 
- обрачун амортизације и вођења основних средстава;  
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- обрачун и исплате зарада, накнада и других примања запосленима;  
- благајничко пословање;  
- набавке и складиштења роба;  
- организује чување оригиналне финансијске документације;  
- припрема података за спровођење пописа имовине, обавеза и потраживања Предузећа;  
- израда предлога Плана и програма пословања и финансијског плана предузећа; 
- израда годишњих и периодичних рачуноводствених и финансијских извештаја у складу са 
важећим законским прописима; 
- праћење законских прописа везаних за рачуноводство и порезе, као и праћење 
међународних рачуноводствених стандарда; 
- израде општих и нормативних аката; 
- правне послове везане за статусне послове у предузећу;  
- послове везане за активност органа предузећа;  
- израде појединачних аката; 
- опште, административне и кадровске послове;  
- послове чишћења и одржавања канцеларија и радног простора запослених; 
- послове чуварске службе.  
 
Сектор финансијско-административних послова броји 8 запослених. 
 
в) Технички сектор обухвата следеће послове: 
 
- пријем и мерење отпада;  
- одлагање отпада на депонијској касети према технолошком плану депоновања; 
- разастирање и сабијање отпада, а потом прекривање инертним материјалом на прописан 
технолошки начин;  
- прање и дезинфекција возила за одвоз смећа и других возила које улазе на простор 
депоније; 
- одлагање, разврставање и привремено складиштење других врста отпада који долазе на 
простор депоније (кабасти отпад, грађевински отпад и сл.), а не депонују се на депонијској 
касети; 
- послови мониторинга и заштите животне средине путем контроле и утврђивања 
параметара везаних за степен загађења подземних вода, процедних вода, површинских 
вода, биогаса и слегања тела депоније; 
- унутрашњег транспорта и обезбеђења депоније. 
 
Технички сектор броји 4 запослена радника.  
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План реорганизација рада и послова у 2017. години 
 
Поштујући Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне 
самоуправе општине Пирот за 2015. годину (Сл. Лист града Ниша 14/16), а разматрајући 
тренутно решење организације рада и систематизације послова, у ЈКП „Регионална депонија 
Пирот“ ради будућег што ефикаснијег пословања, треба извршити реорганизацију и 
преименовање одређених радних места. 
 
По тренутном Правилнику о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Регионална 
депонија Пирот“ са описом послова бр. 03-10/16 од 11.10.2016. године наведен је сектор за 
послове заштите животне средине и безбедност на раду који је, разматрајући опис послова, 
уско повезан са техничким сектором. Како је један од задатака „Референта за заштиту 
животне средине и безбедности на раду“ организовање и руковођење процесом депоновања 
отпада на депонијској касети, логично би било да се то радно место преименује у „извршни 
директор“ и да не буде засебан сектор већ део техничког сектора. С обзиром да запослени, 
који обавља послове референта за заштиту животне средине и безбедности на раду, има 
радно искуство на овим пословима, не постоје препреке у преименовању тог радног места у 
радно место „извршни директор“. 
 
Како је сам процес депоновања отпада на депонијској касети веома комплексан, неопходно 
је реорганизовати тренутно важећи Правилник о организацији и систематизацији послова у 
ЈКП „Регионална депонија Пирот“, те додати радно место „пословођа у процесу депоновања 
отпада на депонијској касети и у процесу обезбеђења сигурности пословних просторија и 
имовине“. Наиме, послове по овом радном месту би обављао већ запошљен у ЈКП 
„Регионална депонија Пирот“, који би преузео организацију самог тока депоновања отпада и 
обезбеђења ЈКП „Регионална депонија Пирот“, а по инструкцијама директора и извршног 
директора. Ова реорганизација би захтевала и премештање радног места портир-чувар из 
финансијско-администартивног сектора, где се тренутно налази, у технички сектор. 
 
По тренутном Правилнику о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Регионална 
депонија Пирот“ са описом послова бр. 03-10/16 од 11.10.2016. године, у финансијско-
администартивном сектору постоји и радно место „референт набавки, магацина и општих 
послова“. Предвиђено је да се ти послови обављају са средњом стручном спремом. Како је 
то радно место веома комплексно, те захтева координацију и познавање, како финансијских, 
тако и администартивних послова, потребно је да те послове обавља лице са најмање вишом 
стручном спремом. С обзиром на нужност познавања горе побројаних послова, логично би 
било да се радно место „референт набавки, магацина и општих послова“ преименује у радно 
место „администартивни руководилац“. Запослени у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ који 
обавља послове на радном месту „референт набавки, магацина и општих послова“ испуњава 
све горе наведене услове, те нема препрека за преименовање радног места. 
 
По тренутном Правилнику о организацији и систематизацији послова у ЈКП РДП са описом 
послова бр. 03-10/16 од 11.10.2016. године, није систематизовано радно место референт 
правних послова. План је да током 2017. године дипломирани правник обави приправнички 
стаж у трајању од годину дана.  
Изменом или укидањем Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 
систему државних органа, систему јавних служби, систему АП Војводине и систему локалне 
самоуправе за 2015. годину и изменом Закона о начину одређивања максималног броја 
запослених у јавном сектору, створили би се услови да се изврши допуна Правилника о 
систематизацији послова  у ЈКП РДП са радним местом референт правних послова.   
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Планирана за 2017. годину  
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7. ПРОЈЕКТОВАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ  
 
 
ЈКП “Регионална депонија Пирот” представља предузеће чија је основна делатност 
депоновање комуналног отпада. По својој форми је предузеће регионалног карактера и 
важно је нагласити да у региону нема предузећа које се бави истом или сличном 
делатношћу. На територијама суседних региона слично предузеће постоји једино у 
Јабланичком округу, односно у граду Лесковцу али том уређеном депонијом управља 
приватни страни конзорцијум. Чињеница је да ЈКП РДП у свему представља лојалну 
конкуренцију с обзиром на пословну политику и политику цена услуга које врши.  
 
 
ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ  
 
Табела  бр. 1 
 

Корисник 
услуге 

Количина 
отпада у 
тонама 

предвиђено 
за 2017. год 

Количина 
отпада у 
тонама 

предвиђено 
за 2018. год 

Количина 
отпада у 
тонама 

предвиђено 
за 2019. год 

Количина 
отпада у 
тонама 

предвиђено 
за 2020. год 

Количина 
отпада у 
тонама 

предвиђено 
за 2021. год 

Пирот 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 

Бабушница 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Бела Паланка 3.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 

Димитровград 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Отпад из 
индустрије 

5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 

Посебне 
ситуације 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

УКУПНО 30.000,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 

 
 
Количине отпада су предвиђене на основу довоза комуналног отпада комуналних предузећа 
и на основу довоза комуналног отпада који потиче из индустрије током 2016. године и на 
основу физичког обима активности предвиђених у усвојеном Програму пословања ЈКП РДП 
за 2017. годину. 
 
У пројектованом средњорочном периоду се не очекује значајна реализација ванредног посла 
одлагања комуналног отпада. Разлог: током 2014, 2015 и 2016. године реализован је 
значајан посао одлагања комуналног отпада чије је порекло са локације бивше дивље 
депоније, а непосредно уз фабрику „Tigar Tyres“, која је због проширења капацитета била у 
обавези да просеје земљиште са локације и одложи комунални отпад. Током година у 
средњорочном плану, реално неће бити наведена инвестиција. 
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8. ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА : ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ПОСЛОВНИ РЕЗУЛАТАТИ 
 
8.1. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА 
Приходи су изражени у динарима без ПДВ и приказани у табели бр. 2. 

 
Табела бр.2. 
 
Редни 

бр. 
Назив 
производа/услуга 

2017. година 2018. година 2019. година 2020. година 2021. година 

1 Депоновање комуналног 
отпада из домаћинстава, чији 
довоз врше јавна комунална 
предузећа оснивача ЈКП РДП 

32.517.360,00 33.772.794,00 34.787.016,00 35.830.520,00 36.905.968,00 

2 Депоновање комуналног 
отпада из индустрије чији 
довоз врше јавна комунална 
предузећа оснивача ЈКП РДП 

12.193.995,00 12.909.023,00 14.374.800,00 15.916.450,00 17.537.960,00 

3 Депоновање отпада из 

домаћинстава и индустрије 
која на депонију одлажу сами 
корисници услуга 

1.478.060,00 1.478.060,00 1.478.060,00 1.478.060,00 1.478.060,00 

 
4 
 

УКУПНО 46.189.415,00 48.159.877,00 50.639.876,00 53.225.030,00 55.921.988,00 

 
Планирани приходи базирани су на:  

 пројектованом физичком обиму активности у средњорочном плану; 
 Одлуци о накнади за депоновање отпада на регионалној депонији од 05.12.2016. године којом се  

„утврђује накнада за депоновање отпада на регионалној депонији Пирот по тони депонованог отпада, у динарској 
противвредности по средњем курсу евра Народне банке Србије, на дан доношења Одлуке, за 2017. годину, у износу 
од: 
 
1. Накнада за депоновање комуналног отпада из домаћинстава чији довоз врше јавна комунална предузећа 



 

21 

 

оснивача, износи 11 €/тони, тј. 1.354,89 динара по тони без ПДВ-а, са ПДВ-
ом (10%) износи 1.490,38 дин/тони. 
 

2. Накнада за депоновање комуналног отпада из индустрије, чији довоз врше 
јавна комунална предузећа оснивача, износи 18 €/тони, тј. 2.217,09 динара 
по тони без ПДВ-а, са ПДВ-ом (20%) износи 2.660,51 дин/тони. 

 
 

3. Накнада за депоновање отпада из домаћинстава и из индустрије, која на 
депонију одлажу сами корисници услуга, а не јавна комунална предузећа 
општина оснивача износи 24 €/тони, тј. 2.956,12 динара по тони без ПДВ-а, 
са ПДВ-ом (20%) износи 3.547,34 дин/тони. 
 
Накнаде за депоновање отпада на регионалну депонију Пирот утврђене 
ставом 1. Ове одлуке усаглашавају се од 2018. године у динарској 
противвредности по средњем курсу евра Народне банке Србије на дан 
01.01.2018. године и сваке наредне године.“ 
 

 Планираном повећању цене сваке године  3% за депоновање комуналног 
отпада из домаћинства чији довоз врше јавна комуналана предузећа оснивача 
ЈКП РДП; 

 Планираном повећању цене почев од 2018. године сукцесивно са 18,5 €/тони 
закључно са 2021. годином 23 €/тони за депоновање комуналног отпада из 
индустрије чији довоз врше јавна комунална предузећа оснивача ЈКП РДП. 
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8.2. ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 
Изражена у динарима без ПДВ, приказана у табели бр. 3 
 

Табела бр. 3. 
 

Редни 
бр. 

Врсте трошкова 2017.година 2018. година 2019. година 2020. година 2021. година 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Трошкови материјала 11.960.000,00 11.230.000,00 11.140.000,00 11.240.000,00 11.340.000,00 

2 
Трошкови зарада и 
накнада 

18.043.032,28 14.786.750,55 14.786.750,55 14.786.750,55 14.786.750,55 

3 
Трошкови 
производних услуга  

4.702.200,00 7.006.700,00 7.006.700,00 7.206.700,00 7.206.700,00 

4 
Трошкови 
амортизације 

450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 

5 
Нематеријални 
трошкови 

3.253.000,00 3.070.000,00 3.070.000,00 3.070.000,00 3.070.000,00 

 6 Камата на кредит 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 

 
УКУПНО 
 

38.408.232,28 36.543.450,55 36.453.450,55 39.353.450,55 39.453.450,55 
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8.2.1. ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА – СТРУКТУРА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 
             Изражена у динарима без ПДВ, приказана у табели бр. 4 
 

Табела бр. 4. 

Конто Врста расхода 2017. година 2018. година 2019. година 2020. година 2021. година 

1 2 4 5 6 7 8 

   Укупни пословни расходи 38.408.232,28 36.543.450,55 36.453.450,55 39.353.450,55 39.453.450,55 

51 Трошкови материјала 11.960.000,00 11.230.000,00 11.140.000,00 11.240.000,00 11.340.000,00 

51200 Материјал за одржавање осн.средстава 4.300.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 

51220 Трошкови резервних делова 60.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

51400 Трош.материјала за одржавање радних машина 2.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

51250 Трошкови алата и ситног инвентара 100.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 

51211 Трошкови канцеларијског материјала 110.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 

51290 Трошкови осталог материјала 110.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 

51291 Трошкови хтз опреме 150.000,00 170.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 

51310 Трошкови горива и мазива 3.500.000,00 3.500.000,00 3.600.000,00 3.700.000,00 3.800.000,00 

51390 Утрошена Oстала горива 30.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 

51340 Утрошена Електрична енергија 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

51222 Хемијска средства за одржавање хигијене 100.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 

       

52 Укупни трошкови зарада и накнада 18.043.032,28 14.786.750,55 14.786.750,55 14.786.750,55 14.786.750,55 

52 Маса зарада 10.654.499,00 11.187.223,95 11.187.223,95 11.187.223,95 11.187.223,95 

52000 Трошкови нето зарада 5.911.456,00 6.207.028,80 6.207.028,80 6.207.028,80 6.207.028,80 

52100 Трошкови пореза на зараде 636.443,00 668.265,15 668.265,15 668.265,15 668.265,15 

52101 Трошкови доприноса на терет послодавца 1.463.263,00 1.536.426,15 1.536.426,15 1.536.426,15 1.536.426,15 

52102 Трошкови доприноса на терет радника 1.626.757,00 1.708.094,85 1.708.094,85 1.708.094,85 1.708.094,85 
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Конто Врста расхода 2017. година 2018. година 2019. година 2020. година 2021. година 

52900 Разлика уплаћена у буџет РС 1.016.580,00 1.067.409,00 1.067.409,00 1.067.409,00 1.067.409,00 

52 Трошкови накнада зарада 2.806.692,00 3.599.526,60 3.599.526,60 3.599.526,60 3.599.526,60 

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

52400 Трош. нак. по угов.о прив.пов.пословима 490.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 

52600 Трошкови накнада члановима НО 856.692,00 899.526,60 899.526,60 899.526,60 899.526,60 

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

52904 Трошкови помоћи запосленима 100.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

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

52911 Трошкови дневница на службеном путу 100.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

52909 Поклон деци запослених за Нову годину 60.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 

52940 Трошкови смештаја и хране на терену 50.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

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

52980 Накнада штете за неискоришћен годишњи 

одмор приликом престанка рад.односа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52 Трошкови заосталих зарада 4.581.841,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

52991 Неисплаћени трошкови за прековремени 

рад,ноћни рад,рад на дан државних празника и 

рад недељом 

1.394.950,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

52992 Трошкови неисплаћеног топлог оброка 1.596.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52993 Трошкови неисплаћеног регреса 1.589.967,28 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Конто Врста расхода 2017. година 2018. година 2019. година 2020. година 2021. година 

53 Трошкови производних услуга 4.702.200,00 7.006.700,00 7.006.700,00 7.206.700,00 7.206.700,00 

53010 Трошкови производних  услуга 200.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 

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

53101 Трошкови превоза земље 0,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 

53110 Трошкови баждарења опреме 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

53120 Трошкови фиксног телефона 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

53121 Трошкови мобилног телефона 150.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 

53122 Трошкови брзе поште 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

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

53124 Трошкови интернета 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

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

53190 Трошкови осталих транспортних услуга 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

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

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

53203 Трошкови одржавања путничког аутомобила 60.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 

53205 Трош. одржавања електро опреме и инсталац. 350.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 

53206 Трош.одржавања рачунарске опреме  85.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 

53210 Трош.усл. на инвестиц.одржавању осн.сред. 200.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

53211 Трошкови регистрације возила 30.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

53500 Трош.огласа у новинама,часописима и сл. 30.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

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

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

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

53690 Остали трошкови истраживања 100.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

53930 Трош.израде техн.документација 920.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 

53931 Трош.усл.ХТЗ 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 
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Конто Врста расхода 2017. година 2018. година 2019. година 2020. година 2021. година 

53934 Трошкови испитивања,анализа 1.410.500,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

53990 Трошкови осталих производних услуга 10.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

  

 

 

   

54 Трошкови амортизације 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 

55 Нематеријални трошкови 3.253.000,00 3.070.000,00 3.070.000,00 3.070.000,00 3.070.000,00 

55000 Трошкови ревизије 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

55010 Трош. финанс. услуга (ангажовање адвоката) 250.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 

55020 Трошкови за консалтинг услуге 250.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 

55030 Трошкови здравствених услуга 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

55040 Трошкови стручног образовања запослених 160.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 

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

55060 Трошкови одржавања софтвера 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 

55080 Трошкови услуга чишћења просторија 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 

55090 Трошкови осталих непроизводних услуга 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

55100 Трошкови угоститељских услуга 210.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

55101 Остали трошкови репрезентације 100.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 

55120 Трошкови за поклоне 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

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

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

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

55301  Трошкови платног промета 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

55400 Трош.чланарина Прив.комори Србије 25.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

55402 Трош.чланарина Прив.коморе Ниш 35.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

55590 Остали трошкови пореза и судских спорова 600.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

55900 Трошкови огласа (објављивање у сл.гласнику) 20.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

55910 Трошкови такси 120.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 

55990 Остали нематеријални трошкови 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
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Конто Врста расхода 2017. година 2018. година 2019. година 2020. година 2021. година 

55901 Трошкови за солидарне и хуманитарне намене 120.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 

55902 Трошкови донација 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55903 Остали порези по интерном обрачуну 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Камата на кредит 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 
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Полазна основа за израду средњорочног плана је усвојен план за 2017. годину.  
 
Планирани раст трошкова по годинама базира се на прелиминарним пројекцијама основних 
макро-економских показатеља из Фискалне стратегије Владе Републике Србије за 2017, 2018 
и 2019. годину.  
 
Планирани расходи за исплату зарада су усклађени са одредбама Закона о утврђивању 
максималне зараде у јавном сектору и Закона о привременом уређењу основице за обрачун 
и исплату плата, осносно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, 
с тим да је у план зарада за 2018. годину урачунато најављено увећање од 5%, па се тако 
увећани износ преноси у наредне године средњорочног плана.   
 
Планирани расходи за исплату трошкова накнада члановима Надзорног одбора су усклађени 
са одредбама Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Закона о 
привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 
сталних примања код корисника јавних средстава, с тим да је у план зарада за 2018. годину 
урачунато најављено увећање од 5%, па се тако увећани износ преноси у наредне године 
средњорочног плана.   
 
Увећани трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима, конто 
52400, су увећани због континуираног повећања обима послова у ЈКП РДП, а немогућности 
пријема у радни однос додатне радне снаге по основу Одлуке о максималном броју 
запослених на територији града Пирота. 
 
Увећање трошкова на конту 51390- утрошена остала горива уско су повезана са 
инвестицијом набавке котла на пелет, која се планира у 2018. години,  како би се смањила 
потрошња електриче енергије. Наведени конто представља трошак набавке пелета за 
наведени котао. 
 
Увећање трошкова на контима: 52911- трошкови дневница на службеном путу, 52940- 
трошкови смештаја и хране на терену, 53500- трошкови огласа у новинама и часописима, 
53690- остали трошкови истраживања, 53930- трошкови израде техничке документације, 
53990- трошкови осталих производних услуга, 55020- трошкови за консалтинг услуге, 55990- 
трошкови објављивања у службеном гласнику и 55910- трошкови такси произилази из 
чињенице да ће се у 2018. години покренути инвестиција на изградњи другог тела депоније 
која је неопходна због проширења капацитета простора за одлагање отпада те да су 
наведени трошкови уско повезани са предметном инвестицијом. 
 
Увећање трошкова на конту 53211-трошкови регистрације возила су оправдани чињеницом 
да се у 2017. години планира куповина пикап возила те с тим у вези, наредних година, поред 
регистрације постојећег путничког аутомобила, неопходна је регистрација пикап возила. 
 
 
  8.3. ПРОЈЕКЦИЈА ПОСЛОВНОГ РЕЗУЛТАТА  

Исказана у динарима без ПДВ-а у табели бр. 5. 
 

Табела бр.5 
 

Редни број  2017. годин 2018. година 2019. година 2020. година 2021. година 

1 
Вишак прихода 
над расходима 

7.781.182,72 11.616.426,45 14.186.425,45 13.871.579,45 16.468.537,45 
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9. СУБВЕНЦИЈЕ 
 
Средњорочним планом не планирају се субвенције од оснивача ЈКП РДП 
 
 
 
 

10.  ЗАДУЖЕНОСТ 
 

У средњорочном плану планира се почетак и завршетак изградње другог тела на 
регионалној санитарној депонији. 

 
Капацитет одлагања комуналног отпада на првом телу депоније оквирно је за 5,6 година.  
 
Неопходна средства за изградњу другог тела на регионалној санитарној депонији износе, 

по пројектантским ценама, 2.300.000,00 евра. 
 
Пројектовано је да у средњорочном плану неопходна средства за поменуту инвестицију се 

обезбеде на следећи начин:  
 

 1.000.000,00 евра сопствена средства ЈКП РДП 
   800.000,00 евра из фондова Европске уније и надлежног Министартва 

Републике Србије за заштиту животне средине. 
   500.000,00 евра из кредита код пословних банака на терет ЈКП РДП који би 

се повукао 2020. године са роком отплате од 10 година, грејс период у 
отплати од 2 године и са процењеном каматом са 4% на годишњем нивоу. 

 
Пројектована задуженост је исказана у табели бр. 6.  

 

Табела бр. 6. 
 
Редни 
број 

Опис кредита 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Кредит код 
пословне банке у 

износу од 
500.000,00 евра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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11. ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 
 
 
 

Планиране инвестиције исказане су у табели број  7. 
 
Табела бр. 7. 
 

Редни 

број 

Опис инвестиције 2017. година 2018. година 2019. година 2020. година 2021. година 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Набавка пикап возила 2.500.000,00 / / / / 

2 Набавка рачунарске опреме 108.333,00 / / / / 

3 Набавка канцеларијске опреме 208.333,000 / / / / 

4 
Набавка алата за обављање 

непроизводних делатности 
125.000,00 / / / / 

5 Изградња другог тела депоније / 35.200.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 

6 
Набавка котла за грејање на 

пелет 
/ 310.000,00 / / / 

7 
Набавка и инсталирање нове 

економичне расвете 
/ 150.000,00 / / / 

8 
Доградња система за прање 
гума 

/ 500.000,00 / / / 

9 

Изградња система за водено 

орошавање комуналног отпада 
на телу депоније коришћењем 

пречишћених отпадних вода са 
тела депоније 

/ 800.000,00 / / / 

 
УКУПНО 2.941.666,00 36.960.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 
 

 

 

 

 

 




