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1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 
 
1.1.Мисија 
 
 Град Сремска Митровица и град Шабац су 10. новембра 2006.године закључили 
Споразум о сарадњи везане за формирање Региона за управљање чврстим комуналним 
отпадом, полазећи од Националне стратегије управљања отпадом коју је донела Влада 
Републике Србије 2003.године као базног државног документа који је обезбедио услове за 
рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу Републике.  
 На основу тог Споразума два града су 25.марта 2011.године закључиле Споразум о 
изградњи, управљању и коришћењу регионалне система за управљање чврстим комуналним 
отпадом на територијама два града. Споразумом је предвиђено да се регионални систем састоји 
из санитарне депоније „Јарак“ са пратећом инфраструктуром, трансфер станице у Шапцу и 
постројења за сепарацију отпада на регионалној депонији. 
 Скупштина града Сремска Митровица и Скупштина града Шапца су 25.марта 2011.године 
донеле Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ са 
седиштем у Сремској Митровици са циљем да заједничко предузеће преузме обавезе претовара, 
транспорта, депоновања чврстог комуналног отпада и управљање секундарним сировинама са 
територија ових градова, а све сагласно одредбама Закона о јавним предузећима. 
 ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица је основано код Агенције за привредне регистре 
регистровано решењем број БД 81943/2011, дана 20.07.2011.године.  
 Оснивачи предузећа су самим Споразумом о изградњи, управљању и коришћењу 
регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама два града 
дефинисали мисију заједничког предузећа и функцију које ће то предузеће обављати у 
модерном начину управљања комуналним отпадом у региону. 
 Основни разлози формирања заједничког предузећа су: 

1) решавање проблема управљања чврстим комуналним отпадом на територији градова 
Сремска Митровица и Шабац на модеран начин, 

2) затварање и рекултивација постојећих несанитарних депонија у Сремској Митровици и 
Шапцу, као и затварање свих дивљих депонија и сметлишта у градским и сеоским 
срединама, 

3) сепарација комуналног отпада на депонији у циљу остваривања двоструке користи – 
прикупљање и третман секундарних сировина намењених даљој продаји и смањење 
количине отпада који се депонује на депонији. 

 Тржиште на ком ће заједничко предузеће вршити послове из домена управљања 
комуналним отпадом обухвата целокупно становништво два града оснивача – Сремска 
Митровица са 85.000 становника и Шабац са 122.000 становника. У перспективи, у складу са 
Регионалним планом управљања отпадом, предвиђа се и укључивање других општина Сремског 
и Мачванског округа, чиме ће се знатно повећати тржиште заједничког предузећа. 
 Мисија заједничког предузећа се огледа у имплементацији и развоју модерног начина 
управљања отпадом, почевши од пријема, утовара и превоза комуналног отпада са трансфер 
станице до депоније, преко селекције мешаног отпада и издвајања корисних фракција за даљу 
прераду до депоновања преосталог неразврстаног комуналног отпада на савремену санитарну 
депонијску касету. Наведени стратегијски став предузећа ће у будућности неминовно утицати 
да се утемеље принципи управљања комуналним отпадом у региону, задовољавајући потребе 
укупног становништва као корисника ове комуналне услуге и омогућавајући предузећу успешно 
пословање на тржишту уз остварење профита. 
 Значајан сегмент мисије је подизање нивоа свести целокупног становништва региона, 
које непосредно својим деловањем утиче на сам процес настанка отпада. Настајање отпада, 
руковање отпадом, интерес за смањењем одлагања отпада, степен раздвајања и степен 
неовлаштеног одлагања отпада су активности са којима се сваки грађанин сусреће из области 
управљања отпадом. На однос становништва према овим активностима предузеће ће позитивно 
утицати кроз кампању подизања јавне свести и едукативне мере о негативним утицајима 
неодговарајућег поступања са отпадом на здравље људи и животну средину.     
 Кампања ће садржати промотивне активности којима ће се тражити и  институционална 
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подршка на свим нивоима, од локалних самоуправа, преко покрајинских до републичких 
институција и доносиоца одлука. Такође, у великој мери учешће у овим активностима потребно 
је обезбедити кроз рад еколошких покрета и невладиних организација које се баве заштитом 
животне средине. Значајан део кампање биће усмерен на промоцији нове услуге – савременог 
санитарног депоновања комуналног отпада, како би се оправдало увођење накнаде за 
депоновање отпада, која се до сада није наплаћивала кроз рачуне за извршене комуналне 
услуге. Поред кампање која је обухваћна Планом промотивних активности у 2014.години, 
предузеће ће перманентно едукативно деловати на кориснике својих услуга кроз различите 
видове комуникације, како би се временом остварила што већа упућеност на модерни начин 
управљања отпадом, како на месту његовог настанка тако и на месту његовог третмана и 
одлагања.   

  
1.2. Визија 
 
 Пројектом регионалног система за управљање отпадом предвиђена је његова изградња 
у две фазе.  
 Прва фаза развоја регионалног система за управљање отпадом подразумева изградњу 
једне санитарне депонијске касете, постројења за пречишћавање процедних вода и остале 
пратеће објекте потребне за депоновање отпада, уз изградњу трансфер станице за припрему и 
транспорт отпада из Шапца. Све наведено је и изграђено у периоду 2011.-2012. године 
средствима Европске Уније намењеним за развој инфраструктуре локалних самоуправа у 
Србији, кроз програм прекограничне сарадње ИПА 2008. 
 Изграђени објекти стварају предуслов за вршење основне делатности предузећа – 
пријем, претовар и транспорт отпада са трансфер станице у Шапцу на регионалну депонију 
„Јарак“ у Сремскаој Митровици, као и пријем и депоновање отпада из Сремска Митровице на 
истој депонији.    
 Развој предузећа у будућности треба да обухвати и друге видове третмана отпада, осим 
његовог депоновања и сабијања на депонијској касети. Друга фаза регионалног система у 
перспективи ће обухватити, поред изградње следеће санитарне депонијске касете, изградњу 
линије за сепарацију отпада и компостилиште за обраду биоразградљивог отпада, чиме ће се 
заокружити сви процеси третмана отпада пре његовог депоновања.   
 Селекција отпада на месту настанка представља најбољи начин третмана отпада који 
могу спровести сами корисници и то на начин да се посебно одлажу «суви» и «мокри» отпад, 
односно да одвојено у две посуде одлажу рециклабилну фракцију отпада («суви» отпад) и 
микробиолошки активан отпад («мокри» отпад»). Овако примарно селектован отпад би се 
допремао на депонију у циљу даљег третмана на постројењу за сепарацију отпада, где би се 
«сува» фракција даље третирала, односно вршило њено раздвајање на саставне компоненте – 
папир, картон, метал, пластику, гуму, текстил и стакло.  
 Компостирање представља крајњи третман биоразградљивог, односно микробиолошки 
активног отпада (отпаци од хране, дворишни отпад и други отпад органског порекла) који ће се 
као «мокра» фракција комуналног отпада допремати на локацију регионалне депоније ради 
даље обраде. Будућом изградњом постројења за компостирање (према израђеној пројектној 
документацији капацитет је 20.000 тона годишње) оствариће се претпоставка производње 
компоста као ђубрива, односно органске материје која служи побољшању замљишта у 
хортикултури и пољопривреди. 
 Управо издвајањем рециклабилних фракција из отпада и производњом компоста ће се 
створити претпоставке за остварење профита вршењем основне делатности предузећа, јер ће 
се ширем тржишту моћи понудити и производи који ће проистећи из оваквог начина 
управљања утпадом. 

  
1.3. Циљеви 
 
 Циљеви заједничког предузећа произилазе из функције које оно има у самом друштву, 
делатности којом се бави и међуодноса са другим привредним субјектима који одређују 
понашање самог предузећа и његово позиционирање на тржишту.  
 Кроз циљеве су исказани интереси оснивача заједничког предузећа, запослених у њему 
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и корисника услуга које предузеће пружа. Интерес оснивача као и шире друштвене заједнице 
прелама се кроз остварење што комплетније услуге модерног управљања комуналним и 
осталим отпадом који није опасан, што се може постићи проширењем асортимана услуге (поред 
депоновања, могуће је увести и нове методе третмана отпада кроз разврставање и даљи 
третман рециклабилних и биоразградљивих фракција отпада). Интерес запослених у предузећу 
се огледа у безбедном процесу управљања отпадом, од пријема до крајњег третмана, уз 
остварење што веће економске користи. Интерес корисника услуга заједничког предузећа, кога 
чини у овом моменту око 135.000 становника, узимајући у обзир тренутну покривеност 
организованог прикупљања отпада на територијама оба града, као и бројни привредни субјекти 
оба града који ће користити могућности депоновања свог неопасног отпада, огледа се кроз 
доступност и правовременост пружене услуге, која се неминовно надовезује на квалитет 
пружене услуге од стране комуналних предузећа која ће се бавити искључиво сакупљањем и 
довозом отпада на месту уговорене примопредаје (трансфер станица или депонија). 

  
1) Употребна и интегрисана дозвола 

Превасходни циљ предузећа, који је претпоставка остварења свих касније дефинисаних 
циљева, је исходовање употребне дозволе за изграђено постројење и интегрисане 
дозволе(„IPPC“ дозвола), којом се гарантује да такво постројење одговара захтевима 
предвиђеним Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.  
 Покрајински Секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине као 
надлежан орган за издавање употребне дозволе, у складу са Законом о планирању и изградњи, 
заједничком предузећу ће донети решење о одобравању пуштања објекта у пробни рад на рок 
од годину дана, а према закључку Комисије за технички преглед. Пробни рад изграђеног 
објекта регионалне депоније је потребан ради утврђивања подобности објекта за употребу, при 
чему се у датом временском року морају извршити неопходна испитивања и провере 
инсталација и уређаја, безбедност објеката, заштита животне средине и заштита од пожара, 
као и друга испитивања неопходна за испуњавање услова за издавање употребне дозволе.  
 Очекивани рок за издавање употребне дозволе за изграђени објекат је децембар 
2014.године. 
 Интегрисана дозвола је одлука надлежног органа донета у форми решења којом се 
одобрава пуштање у рад постројења или његовог дела, односно обављање активности чији 
саставни део чини документација, са утврђеним условима којима се гарантује да такво 
постројење или активност одговарају захтевима, предвиђеним Законом о интегрисаном 
спречавању и контроли загађивања животне средине. Уз захтев за издавање интегрисане 
дозволе,  предузеће је дужно да приложи законом прописану документацију: 
Пројектну документацију за изграђено постројење, 
Извештај о извршеном техничком прегледу, 
План вршења мониторинга,  
Резултате мерења загађујућих материја у току пробног рада депоније, 
Радни план постројења за управљање отпадом, 
План мера за ефикасно коришћење енергије, 
План мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица,  
План мера за заштиту животне средине после затварања депоније, и 
Сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину и сагласност на процену 
опасности од удеса. 
  Очекивани рок за издавање интегрисане дозволе је 6 месеци након исходовања 
употребне дозволе, односно до 01.јула 2015.године. 

 
2) Депоновање 54.000 тона комуналног отпада у 2014.години  

 
 Изграђена депонијска касета је површине 5,8 хектара и предвиђена је за пријем око 
440.000 тона несепарисаног комуналног отпада.  
 Студијом изводљивости за пројекат регионалног управљања чврстим отпадом Сремска 
Митровица/Шабац, коју је израдила пројектантска кућа „Royal Haskoning“ из Холандије 
2007.године, предвиђена количина комуналног отпада која ће доћи на депоновање у 
2014.години из Сремске Митровице износи 20.800 тона а из Шапца износи 33.200 тона, што 
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укупно износи 54.000 тона у току наредне године који ће се депоновати у складу са Закону о 
управљању отпадом и Уредбом о одлагању отпада на депоније. У складу са тим очекују се 
дневне количине комуналног отпада за депоновање у следећим износима – из Сремске 
Митровице око 60 тона и из Шапца око 90 тона. 
 Под претпоставком да ће специфична густина депонованог отпада након сабијања 
компактором износити 875 кг/м3 и да ће се дневне прекривке депонованог отпада изводи у 
складу са пројектованим условима у висини од 20 цм, депонована количина отпада у 
2014.години ће заузети око 65.000 м3 нове касете, односно око 13% предвиђене запремине за 
депоновање.     

 
3)  Сепарација отпада 

 
Сепарација отпада представља активности на издвајању појединих компоненти отпада, које 
могу имати карактер или особине које налажу одвојено сакупљање и третман. 
Сепарација може бити примарна и секундарна. Примарна сепарација се односи на издвајање 
материјала на месту настанка отпада, односно у домаћинствима, у привредним и 
комерцијалним објектима, продавницама, улици и слично. Секундарна сепарација се обавља у 
објектима посебне намене, као што су сортирнице или сепарационе линије. 
Сремска Митровица и Шабац су се споразумом из 2011.године обавезали да изграде постројење 
за сепарацију отпада на комплексу регионалне депоније у Сремској Митровици, док ће 
изграђено рециклажно двориште у склопу трансфер станице служити за потребе селекције 
отпада са територије града Шапца. Током 2014.године за очекивати је да се ће оснивачи 
заједничког предузећа реализовати инвестицију изградње постројења за сепарацију, 
капацитета 15 тона на час, чиме ће се закружити завршетаг изградње прве фазе регионалног 
система за управљање отпадом. Споразумом два града такође је предвиђено да локална 
комунална предузећа (ЈКП „Комуналије“ у Сремској Митровици и ЈКП „Стари град“ у Шапцу) 
преузму бригу око реализације примарне селекције отпада чиме ће се омогућити да се 
секундарна селекција комуналног отпада врши на линији за сепарацију, где ће се обрађивати 
„сува“ компонента отпада која је прошла примарну селекцију.  Уколико се од 2015.године уђе 
са сепарацијом комуналног отпада који је прошао примарну селекцију, предузеће ће 
издвајањем рециклабилних компоненти отпада (стакло, метали, папир, картон ,ПЕТ и друге 
врсте пластике, остали амбалажни отпад) моћи да приходује продајом на тржишту секундарних 
сировина. Са друге стране, сепарацијом се постиже да се мања количина отпада (који је остао 
несепарисан) одлаже на депонију, чиме се продужава век новоизграђене регионалне депоније. 

 
4)  Третман био отпада 

  
Према проценама Студије изводљивости, запреминско учешће органског и зеленог отпада у 
укупним прикупљеним количинама кућног отпада са територија градова Сремска Митровица и 
Шабац је око 60% у односу на укупан отпад, што представља најчешћи отпад у домаћинствима. 
Такође, и тежинско учешће ових врста отпада је близу 27%, што значи да се у 2014.години 
може очекивати депоновање близу 15.000 тона ове врсте отпада, која се на сасвим други начин 
може третирати и избећи да се депонује.  
Град Сремска Митровица је израдио пројекат савременог компостилишта, постројења 
предвиђеног за производњу компоста из органске фракције прикупљеног отпада. 
Контролисаним процесом распада органских материја у топлом и влажном окружењу уз помоћ 
бактерија, гљива и других микроорганизама производи се компост који као финални производ 
има вишеструку функцију. Примарна је употреба у земљорадњи као ђубривни материјал који 
снабдева земљу храњивим састојцима, побољшава структуру и растреситост земљишта, 
побољшава раст култура и слично. Такође, користи се као додатак земљишту у градским 
парковима, баштама, цвећњацима, али и као заштитна прекривка код депоновања отпада, 
пошумљавање и ревитализацију станишта.  
Процењујући да ће се ширењем услуге сакупљања отпада комуналних предузећа на сеоске 
средине остварити и већи запремински и масени удео органског и зеленог отпада на укупно 
допремљену количину отпада за депоновање, неопходност изградње постројења за 
компостирање ће следећих година постати све неизбежнија. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА 
 
  
  Унутрашња организација и систематизација радних места ЈКП „Срем-Мачва“ 
Сремска Митровица уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места. Овим Правилником утврђена је организациона структура предузећа, број 
радних места, квалификациона структура, опис послова и стручна оспсобљеност 
запослених у циљу извршавања задатака из делатности предузећа утврђених Одлуком о 
оснивању, Статутом и важећим законским прописима. 
 У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места, предузеће је организовано у два сектора: технички сектор и финансијско-
административни сектор. У оквиру сектора организоване су службе. 
 
 а) Технички сектор 
 
 Технички сектор у свом саставу има  две службе: службу депоније и службу 
трансфер станице.  
 Служба депоније обухвата следеће послове: 

- пријема и мерења 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 складиштења 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. 
 Служба трансфер станице обухвата следеће послове: 

- пријема и мерења отпада, 
- претовара чврстог комуналног отпада на претоварној станици, 
- компактовање и одлагање отпада у роло контејнере, 
- транспорт компактованог отпада специјалним возилима до депоније, 
- прање и дезинфекција возила за одвоз смећа и других возила које улазе на 

простор депоније, 
- одлагање, разврставање и приверемно складиштења других врста отпада који 

долазе на рециклажно двориште лоцирано на трансфер станици (кабасти отпад, 
грађевински отпад и сл.),  

- послови мониторинга и заштите животне средине путем контроле и утврђивања 
параметара везаних за степен загађења отпадних вода са трансфер станице. 

- унутрашњег транспорта и обезбеђења.  
 Технички сектор броји 25 запослених различитог образовног профила. Служба 
депоније запошљава 16 запослених, док служба трансфер станице запошљава 9 
запослених.  
 
 б) Финансијско-административни сектор 
 

Финансијско-административни сектор састоји се из две службе: Службе 
финансијско-књиговодствених послова и Службе управљања људским ресурсима. 
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Служба финансијско-књиговодствених 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, 
- 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 рачуноводственоих и финансијских извештаја 

у складу са важећим законским прописима, 
- праћење законских прописа везаних за рачуноводство и порезе, као и праћење 

међународних рачуноводствених стандарда. 
Служба управљања људским ресурсима обухвата следеће послове: 

- израде општих и нормативних аката,  
- правне послове везане за статусне послове у предузећу, 
- послове везане за активност органа предузећа,  
- израде појединачних аката, 
- заступања предузећа по пуномоћи пред судовима и органима управе, 
- правни послови везани за промет непокретности, 
- припреме, израде и евидентирања свих уговора и споразума из области 

пословања предузећа,  
- послове регистрације и пререгистације предузећа, 
- осигурања имовине и запослених у предузећу, 
- одбрамбене припреме, безбедности и заштите у предузећу, 
- опште, административен и кадровске послове,  
- послове чишћења и одржавања канцеларија и радног простора запослених. 

 
 Финансијско-административни сектор броји 7 запослених, четири у Служби 
финансијско-књиговодствених послова а троје у Служби управљања људским ресурсима. 
 
 Обављање послова кроз наведене и описане организационе целине, које 
представљају заокружену радну целину у процесу рада из области пословних функција 
предузећа, обезбеђује  функционисање регионалног предузећа као јединственог 
технолошког система. 
 Обављање послова се по територијалном принципу врши на две локације: 
регионалној санитарној депонији „Јарак“ у Сремској Митровици и на трансфер станици у 
Шапцу. Функција транспорта комуналног отпада од трансфер станице до санитарне 
регионалне депоније повезује територијалну одвојеност и заокружује технолошки процес 
управљања чврстим конуналним отпадом у оквиру ЈКП „Срем-Мачва“. 
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3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 
3.1. Процењени физички обим активности за 2013.годину 
 
 Програмом пословања за 2013.годину у предузећу је планирано да се већ од 
почетка године отпочне са вршењем основне делатности – пријемом, привременим и 
санитарним депоновање комуналног и другог неопасног отпада.  
 За овакво планирање био је испуњен само део потребних услова – извођачи радова 
на изградњи регионалног система за управљање отпадом (конзорцијум два словеначка 
предузећа) у октобру 2012.године су званично окончали активности на изградњи, извршен 
је технички пријем објекта трансфер станице у Шапцу од стране локалне самоуправе и 
извршено је техничко опремање предузећа потребном опремом за утовар и превоз отпада 
из Шапца као и опремом за сабијање отпада на самој депонији. На самој регионалној 
депонији нису се стекли услови за отпочињање техничког прегледа из разлога што нису 
остварене све претпоставке за успешан завршетак рада комисије – објекат депоније није 
био прикључен на градску водоводну мрежу, што је град Сремска Митровица преузела као 
део својих обавеза код закључења споразума о изградњи депоније са Делегацијом 
Европске Уније. Током маја 2013.године завршена је изградња водоводске мреже и 
Комисија за технички преглед, коју је решењем образовао Покрајински секретаријат за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 20.04.2012.године, започела је свој 
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рад, који је окончан крајем августа 2013. Комисија је у закључку Записника о извршеном 
техничком прегледу предложила Покрајинском секретаријату издавање одобрења за 
пробни рад на период од 12 месеци, уз примедбу да у циљу добијање интегрисане дозволе 
је неопходно у току пробног рада изградити рециклажни центар или обезбедити да на 
депонију стиже искључиво сепарисани отпад, односно отпад који је пришао примарну 
селекцију. 
 Како до сада предузеће није добило наведено одобрење, нити су му изграђени 
објекти предати на управљање, може се закључити да у 2013.години предузеће није 
вршило своју основну делатност нити је приходовало по тој основи.  
 Планирани физички обим услуга у 2013.години предвиђао је пријем и санитарно 
депоновање 54.954 тоне комуналног мешаног отпада, прикупљеног са територија градова 
Сремске Митровице и Шапца, и то са подручија која су обухваћена организованим 
прикупљањем отпада. 
 Пословање предузећа се састојало у припреми потребних општих аката, 
презентовању и усвајању истих на седницама Управног одбора, припреми потребне 
документације неопходне за званичан почетак рада предузећа, изради потребних планова 
за исходовање интегрисане дозволе, спровођење поступака јавних набавки у складу са 
планом набавки као и остале активности неопходне за припрему предузећа за почетак 
званичног рада. 
 У погледу израде планских аката неопходних за исходовање интегрисане дозволе и 
рад регионално система, план је употпуности реализован, јер су израђени сви потребни 
планови:  

 Радни план постројења за управљање отпадом, који обухвата спровођење 
прописаних мера поступања са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, 
складиштења, поновног искоришћења и одлагања отпада, укључујући и надзор над 
тим активностима и бригу о депонији након затварања; 

 План вршења мониторинга, који обухвата послове 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, смањење обима могућих негативних утицаја на животну средину и 
правовремено предузимање мера заштите; 

 План мера за ефикасно коришћење енергије, који обухвата идентификовање токова 
енергије у предузећу, уочавање „слабих“ места у енергетском ланцу, праћење 
потрошње и увођење савремених система за газдовање енергијом, препознавање 
нетрошковних и ниско-трошковних мера за смањење потрошње енергије; 

 План мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица, који ће 
обухватити основне карактеристике процеса рада, опште и пројектоване мере 
заштите, одговор на удес и поступке за ограничавање  последица удеса; 

 План мера за заштиту животне средине после престанка рада и затварања 
постројења, који обухвата активности и поступке у циљу спречавања загађења 
земљишта и подземних вода од обављања делатности депоновања отпада, 
спречавање ширења потенцијалног загађења, као и уклањање потенцијалних 
извора загађења са локације постројења. 

 Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ из Сремске 
Митровице је до јануара 2013.године пословало са 9 запослених. Почетком 2013.године 
запослена су још 3 запослена у Сремској Митровици а половином године су примљени у 
радни однос на одређено време и 9 запослених на трансфер станици у Шапцу, тако да на 
крају 2013.године предузеће има укупно 21 запосленог.  
 
 
3.2. Процена финансијских показатеља за 2013.годину и текстуално 

образложење позиција 
 
Табела 1: Структура расхода по наменама у 2013.години (план и процена) 
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(у динарима) 

Р.б Конто Врста расхода План за 2013. Процена 2013. 
Индекси 

5/4 

1 2 3 4 5 6 

I   ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 98.637.595 23.993.964 24 

1 

51 Трошкови материјала 14.725.000 385.000 3 

5120 
Материјал за одржавање основних 

средстава 
380.000 0 

 

5121 Трошкови резервних делова 650.000 0 
 

5122 Трошкови мат. за одрж.хигијене 220.000 0 
 

5123 Трошкови ХТЗ опреме 450.000 0 
 

5125 Трошкови алата и ситног инвентара 350.000 80.000 23 

5126 
Трошкови канцеларијског 

материјала 
330.000 40.000 12 

5127 Трошкови хемикалија 480.000 0 
 

5128 Трошкови осталог материјала 380.000 38.000 10 

5129 
Трошкови стручних часописа и 

публикација 
100.000 57.000 57 

5130 Трошкови горива и мазива 10.745.000 120.000 1 

5131 Tрошкови огревног материјала 240.000 0 
 

5133 Трошкови електричне енергије 400.000 50.000 13 

2 

52 Трошкови зарада 25.807.488 16.251.882 63 

5200 Трошкови бруто зарада 19.803.690 12.657.189 64 

5210 
Трошкови доприноса на терет 
послодавца 

3.564.664 2.273.652 64 

5220 
Трошкови накнада по уговору о 

делу 
260.000 217.500 84 

5240 
Трошкови накнада по уговору о 

приврем. и поврем. пословима 
80.000 0 0 

5260 Трошкови накнада члановима УО  542.172 549.977 101 

52901 Трошкови отпремнине 0 0 0 

52904 Трошкови помоћи запосленим 125.000 0 0 

52910 
Трошкови накнаде превоза на посао 

и са посла 
1.367.062 523.564 38 

52911 
Трошкови дневница на службеном 

путу 
64.900 30.000 46  Конто 

Врста 
расхода 

План за 
2013. 

Процена 
2013. 

Индекси 

3 

53 Трошкови производних услуга 5.580.000 734.000 13      5/4 

5310 

Трошкови транспортних услуга 

 
750.000 0 3 

 2 3 4 5 6 

5311 

Трошкови баждарења опреме 

 
250.000 0 0 

5312 
Трошкови изнајмљивања радних 
машина 

1.000.000 0 0 

5314 Трошкови птт услуга 250.000 260.000 104 

53201 
Трошкови текућег одржавања 
путничких и теретних возила 

250.000 0 0 

53202 
Трошкови текућег одржавања 
радних машина 

300.000 0 0 

53205 
Трошкови одржавања електро 

опреме и инсталација 
210.000 0 0 

3 

53206 
Трошкови одржавања рачунарске 
опреме 

250.000 0 0 

5320 
Трошкови одржавања грађевинских 
објеката 

280.000 20.000 7 

5321 Трошкови регистрације возила 250.000 15.000 6 

5329 Трошкови машинског одржавања и 180.000 0 0 
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израде ванстанд. елемената 

5350 
Трошкови рекламе и пропаганде  

 
460.000 10.000 1 

5392 Трошкови комуналних услуга 300.000 19.000 4 

5395 Трошкови службене документације 550.000 400.000 73 

5399 
Трошкови осталих производних 

услуга 
300.000 10.000 3 

4 54 Трошкови амортизације 46.825.107 5.946.082 13 

5 

55 Нематеријални трошкови 5.700.000 677.000 12 

5500 Трошкови ревизије 100.000 0 0 

5501 Трошкови услуга анализе и монит. 700.000 125.000 17,8 

5502 

Tрошкови за хуманитарне и друге 

солидарне намене 
70.000 0 0 

5503 Трошкови здравствених услуга 160.000 14.000 3 

5504 

Трошкови стручног образовања и 

усавршавања запослених 
200.000 13.000 7 

5506 Трошкови одржавања софтвера 150.000 0 0 

5509 Трошкови осталих услуга 250.000 150.000 4 

5510 Трошкови репрезентације 350.000 90.000 26 

5520 Трошкови премије осигурања 1.450.000 170.000 12 

5530 Трошкови платног промета 310.000 20.000 6 

5540 Трошкови чланарина 260.000 0 0 

5550 Трошкови пореза на имовину 200.000 0 0 

5551 Остали порези, накнаде и таксе 100.000 25.000 25 

5590 
Трошкови огласа у штампи и 
др.мед. 

250.000 0 0 

5591 
Трошкови такси, судски трошкови и 

трошкови вештачења 
250.000 0 0 

5592 Трошкови адвокатских услуга 150.000 30.000 20 

5595 

Трошкови пројектне и конкурсне 

документације 
450.000 0 / 

5599 Остали нематеријалних трошкови 300.000 40.000 13 

II 56 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1.575.000 1.829.250 138 

 
 561 Расходи камата 1.400.000 1.829.250 155 

 

562 Негативне курсне разлике 25.000 0 / 

 
563 Остали финансијски расходи 150.000 0 0 

III   ОСТАЛИ РАСХОДИ 500.000 0 0 

  
УКУПНИ РАСХОДИ 

(I+II+III+IV) 
100.712.595 25.823.214 26 

 
 Горе приказана табела исказује планиране и процену остварених расхода у 
предузећу за 2013.годину. Образложење одступања су следећа: 

 
1) Трошкови материјала (51) 

Реализовани у износу од 385.000 динара у односу на планираних 14.725.000 динара, 
што је 2,61% од планираних. 
 Највеће учешће у планираним трошковима материјала  чине трошкови горива и 
мазива у износу од 10.745.000,00 динара. Ипак, како предузеће још није отпочело вршење 
основне делатности нису се ни оствариле предвиђане процене потрошње горива, већ су 
оне износиле само 120.000 динара (за потребе коришћења једног возила).  
 Део планираних трошкова (трошкови алата и ситног инвентара, трошкови 
канцеларијског материјала, трошкови стручних часописа, трошкови материјала за 
одржавање хигијене и остали трошкови) реализован је у делимичном износу у односу на 
планирано. Трошкови електричне енергије се односе на потрошњу у канцеларији 
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предузећа, која је смештена у улици Житни трг бр.7 у Сремској Митровици, која уједино 
представља седиште предузећа. Остали планирани трошкови (трошкови материјала за 
одржавање основних средстава, трошкови резервних делова, трошкови ХТЗ опреме и 
трошкови огревног материјала) нису реализовани јер није постојала потреба за таквим 
расходима. 
 

2) Трошкови зарада (52) 
Реализовани у износу од 16.251.882 динара у односу на планираних 25.807.488 

динара, што је 63% од планираних. 
 Пројекција зарада запослених у 2013. години, утврђена је на основу важеће 
легислативе за јавна предузећа и на основу планираног броја запослених. Како је у складу 
са планираним обимом услуге у 2013.године планирано и адекватно упослење радне снаге, 
односно запослење потребног кадра (до коначног броја од 32 запослена) исто тако су 
планирани и трошкови бруто зарада запослених и трошкови доприноса на терет 
послодавца, који су реализовани до нивоа од 64% јер није до краја године запослена 
планирана радна снага. Такође, трошкови уговора о делу су нижи од планираних (због 
мањег ангажовања), трошкови уговора о привременим и повременим пословима нису ни 
реализовани јер није било пријема радника по повом основу, трошкови помоћи 
запосленима нису остварени као ни трошкови отпремнине. Трошкови накнаде превоза на 
посао и са посла су реализовани у износу од 523.564 динара, што је 38% од планираног., 
док су трошкови смештаја и дневница на службеном путу реализовани у износу од 30.000 
динара што је 46% од планираног. Једино су трошкови накнаде за чланове Управног 
одбора реализовани у већем износу од планираног због повећања доприноса на ПИО 
половином године.   
  

3) Трошкови производних услуга (53) 
Реализовани у износу од 718.000 динара у односу на планираних 5.580.000 динара, 

што је 12,9% од планираних. 
 Од свих планираних трошкова производних услуга у пуном износу су реализовани 
трошкови птт услуга, јер су обухватили у обзир и трошкове мобилне и фиксне телефоније. 
Такође, трошкови службене документације су коректно планирани јер је реализовано 
400.000 динара од планираних 550.000 динара (израђени су планови потребни за 
изходовање интегрисане дозволе за управљање отпадом). Остали трошкови су 
реализовани у малом проценту (до 7%) од планираног или нису уопште реализовани, као 
трошкови транспортних услуга, трошкови баждарења опреме, трошкови изнајмљивања 
радних машина, трошкови текућег и осталог одржавања. Нереализовани трошкови су 
последица што предузеће још није почело са пријемом, претоваром, транспортом и 
депоновањем комуналног отпада на регионалну депонију. 
 
 

4) Трошкови амортизације (54) 
Реализоавни у износу од 5.988.082 динара у односу на планираних 46.825.107 

динара, што је 12,8% од планираних. 
 Пројектована амортизација урађена је применом пропорционалног метода обрачуна 
амортизације, на основу уговорене и реализоване вредности инвестиције изградње 
регионалног система за управљање отпадом који ће током године прећи у основна 
средства предузећа, као и на бази вредности набављене опреме за рад. Амортизација тела 
депоније је вршена по стопи од 10%, амортизација грађевинских објеката по стопи од 
2,5%, док је  амортизација инсталација, опреме и возила вршена по стопи од 15%. Како 
током 2013.године се још није догодио пренос изграђених објеката регионалног система на 
са инвеститора на предузеће (како стоји у Споразуму), тако и амортизација нових објеката 
није могла бити исказана у овој години, већ само за она средства која су већ у власништву 
предузећа. 
 



Програм пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2014.годину 

14 

5) Нематеријални трошкови (55) 
Реализовани у износу од 414.000 динара у односу на планираних 5.700.000 динара, 

што је 7,3% од планираних. 
 Највећи нематеријални трошкови су трошкови премије осигурања (објеката, опреме 
и запослених) који су планирани у износу од 1.450.000 динара. Како од опреме и објеката 
предузеће поседује само набављена возила (камион и компактор), трошкови премија 
осигурања су знатно мањи (око 170.000 динара). Трошкови здравствених услуга за редовне 
лекарске прегледе запослених планирани су у износу од 160.000,00 динара, али су 
реализовани само у износу од 4.000 динара (здравстевни преглед 1 запосленог). Трошкови 
стручног образовања запослених планирани су у износу од 200.000,00 динара (у складу са 
Правилником и Програмом о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању у 
предузећу) али су реализовани само у износу од 13.000 динара потребних за 
сертификовање лица задуженог за безбедност и здравље на раду.  Трошкови 
репрезентације планирани су у износу од 350.000,00 динара, а реализовани у износу од 
90.000 динара, као и трошкови адвокатских услуга који су планирани на нивоу 150.000 
динара, а реализовани у износу од 30.000 динара. Остали трошкови су реализовани у 
малом проценту (до 7%) од планираног или нису уопште реализовани, као што су 
трошкови ревизије финансијских извештаја (планирана реализација почетком 
2014.године), трошкови услуге мониторинга и анализе параметара рада депоније (јер 
депоније још није почела са радом), трошкови за солидарне намене, трошкови одржавања 
софтвера, трошкови оглашавања и слично.  
 

6) Финансијски расходи (56) 
Реализовани у износу од 2.170.875 динара у односу на планираних 1.575.000 

динара, што је 138% од планираних. 
 Пошто се предузеће се у 2012.години кредитно задужило за потребе набавке радне 
машине за сабијање отпада на депонији – компактора за износ од 200.000 еура као и за 
набавку камиона са приколицом и хидрауличном надградњом за превоз аброл контејнера,  
што је финансирано путем финансијког лизинга на период од 5 година, камате су 
планиране у износу од 1.400.000 динара али су реализоване а нивоу од 2.170.875 динара, 
што је у складу са планом отплате кредита и лизинга.  Остали расходи су планирани на 
нивоу од 500.000,00 динара али нису реализовани. 
 
3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2013. (план и процена) 
 
Табела 2: Биланс стања на дан 31.12.2013. (план и процена) 

       (у 000 динара) 

Позиција АОП 

Износ  Индекс 

План 31.12. 
2013. 

Процена 
31.12.2013. 

4/3 

1 2 3 4 5 

AКТИВА   
   А.СТАЛНА ИМОВИНА 

(002+003+004+005+009) 
001 27.160 33.101 121,9 

I.НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 002 
   

II.GOODWILL 003 
   

III.НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 004 / / / 

IV.НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И 

БИОЛОШКА СРЕДСТВА(006+007+008) 
005 27.160 33.101 121,9 

1.Некретнине, постројења и опрема 006 27.160 33.101 121,9 

2.Инвестиционе некретнине 007 
   

3.Биолошка средства 008 
   

V.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
(010+011) 009    
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1.Учешће у капиталу 010 
   

2.Остали дугорочни финансијски пласмани 011 
   

Б.ОБРТНА ИМОВИНА(013+014+015) 012 41.706 221 0,5 

I.ЗАЛИХЕ 013 / / / 

II.СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ 

И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА 014 

/ / / 

III.КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, 

ПЛАСМАНИ И 
ГОТОВИНА(016+017+018+019+020) 

015 41.706 221 0,5 

1.Потраживања 016 / 82 / 

2.Потраживања за више плаћен порез на 

добитак 
017 / 30 / 

3.Краткорочни финансијски пласмани 018 
   

4.Готовински еквивалети и готовина 019 37.060 79 0,2 

5.Порез на додату вредност и АВР 020 4.646 30 0,6 

IV.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 021 
   

В.ПОСЛОВНА ИМОВИНА(001+012) 022 68.866 33.322 48,4 

Г.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 023 
   

Д.УКУПНА АКТИВА (022+023) 024 68.865 33.322 48,4 

Ђ.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 025       

ПАСИВА 
 

      

А.КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-
107+108-109-110) 

101 7.570 4.640 61,3 

I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ 102 79.367 50 0,06 

II.НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 103 / / / 

III.РЕЗЕРВЕ 104 / / / 

IV.РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 105 / / / 

V.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ 
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 

106 / / / 

VI.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ 

ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
107 / / / 

VII.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 108 2.273 4.590 201,9 

VIII.ГУБИТАК 109 
   

IX.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 110 
   

Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 
ОБАВЕЗЕ (112+113+116) 

111 61.296 28.682 46,8 

I.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 112 / / / 

II.ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115) 113 / 19.564 / 

1.Дугорочни кредити 114 / 19.564 / 

2.Остале дугорочне обавезе 115 / / / 

III.КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
(117+118+119+120+121+122) 

116 61.296 9.118 14,9 

1.Краткорочне финансијске обавезе 117 37.127 / / 

2.Обавезе по основу средстава намењених 

продаји и средства пословања 
118 

   

3.Обавезе из пословања 119 / 9.118 / 

4.Oстале краткорочне обавезе 120 17.377 / / 

5.Обавезе по основу пореза на додату 
вредност и пасивна временска 

разграничења 

121 6.792 / / 

6.Обавезе по основу пореза на добитак 122 / / / 

IV.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 123 / / / 

Г.УКУПНА ПАСИВА(101+111+123) 124 68.866 33.322 48,4 

Д.ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 125 
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3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.2013. до 31.12.2013. (план и процена) 

 
Табела 3: Биланс успеха у периоду 01.01.2013. до 31.12.2013. (план и процена) 

       (у 000 динара) 

Позиција АОП 
Износ 

План 2013. Процена 2013. 

1 2 3 4 

I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                   
(202+203+204-205+206) 201 100.926 28.000 

1.Приходи од продаје 202 87.926 / 

2.Приходи од активирања учинака и робе 203     

3.Повећање вредности залиха учинака 204     

4.Смањење вредности залиха учинака 205     

5.Остали пословни приходи 206 13.000 28.000 

II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212) 207 98.637 24.616 

1.Набавна вредност продате робе 208     

2.Трошкови материјала 209 14.725 385 

3.Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични 
расходи 210 25.807 16.874 

4.Трошкови амортизације и резервисања 211 46.825 5.946 

5.Остали пословни расходи 212 11.280 1.411 

III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207) 213 2.289 3.384 

IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201) 214     

V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 215     

VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 216 1.575 1.829 

VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ 217     

VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ 218 500 / 

IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218) 219 214 1.555 

X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218) 220     

XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА 221     

XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА 222     

Б.ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                               
(219-220+221-222) 223 214 1.555 

В.ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                           
(220-219+222-221) 224     

Г.ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   32 / 

1.Порески расход периода 225 32 30 

2.Одложени порески расходи периода 226     

3.Одложени порески приходи периода 227     

Д.Исплаћена лична примања послодавца 228     

Ђ.НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228) 229 182 1.525 

Е.НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228) 230     

Ж.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 231     

З.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА 
МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА 232     

И.ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 233     

 
3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 

2013.године  (план и процена) 
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Табела 4: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 
2013.године  (план и процена)  

(у 000 динара) 

Позиција АОП 

Износ 

План 2013. Процена  2013. 

1 2 3 5 
A.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ 
АКТИВНОСТИ   

  I. Приливи готовине из пословних 
активности (1 до 3) 

301 100.926 33.846 

1.Продаја и примљени аванси 302 87.926 28.000 

2.Примљене камате из пословних активности 303 
  

3.Остали приливи из пословних активности 304 13.000 5.846 

II.Одливи готовине из пословних 
активности (1до 5) 

305 43.974 50.340 

1.Исплата добављачима и дати аванси 306 17.830 32.248 

2.Зараде, накнаде зарада и oстали лични 
расходи 

307 22.391 16.874 

3.Плаћене камате 308 1.575  / 

4.Порез на добитак 309 32 30 

5.Плаћање по основу осталих јавних прихода 310 2.146 1.188 

III.Нето прилив готовине из пословних 
активности (I-II) 

311 56.952 / 

IV.Нето одлив готовине из пословних 
активности (II-I) 

312 0 16.494 

Б.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИРАЊА  

    

I.Приливи готовине из активности 
инвестирања (1до 5) 

313 0 0 

1.Продаја акција и удела (нето приливи) 314 
  2.Продаја нематеријалних улагања,некретнина, 

постројења, опреме и биолошких средстава  315 
  3.Остали финансијски пласмани (нето приливи) 316 
  4.Примљене камате из активности инвестирања 317 
  5.Примљене дивиденде 318 
  II.Одливи готовине из активности 

инвестирања (1до 3) 
319 27.875 1.374 

1.Куповине акција и удела (нето одливи) 320     

2.Куповина нематеријалних 
улагања,некретнина, постројења, опреме и 
биолошких средстава  

321 27.875 / 

3.Остали финансијски пласмани (нето одливи) 322 / 1.374 

III.Нето прилив готовине из активности 
инвестирања (I-II) 

323     

IV.Нето одлив готовине из активности 
инвестирања (II-I) 

324 27.875 1.374 

В.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 
ФИНАНСИРАЊА    

I.Приливи готовине из активности 
финансирања (1до 3) 

325 22.297 0 

1.Увећање основног капитала 326 5.297 / 

2.Дугорочни и краткорочни кредити 327 17.000 / 

3.Остале дугорочне и краткорочне обавезе 328 / 0 

II.Одливи готовине из активности 
финансирања (1до 4) 

329 37.060 4.798 

1.Откуп сопствених акција и удела 330   
 

2.Дугорочни и краткорочни кредити и остале 331 37.060 2.555 
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обавезе 

3.Финансијски лизинг 332 / 2.243 

4.Исплаћене дивиденде 333   
 

III.Нето прилив готовине из активности 
финансирања (I-II) 

334 0 0 

IV.Нето одлив готовине из активности 
финансирања (II-I) 

335 14.763 4.798 

Г.СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 
(301+313+325) 

336 123.223 33.846 

Д.СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 
(305+319+329) 

337 108.909 56.512 

Ђ.НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337) 338 14.314 0 

Е.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337-336) 339 0 22.666 

Ж.ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ 
ПЕРИОДА 

340 22.746 22.745 

З.ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО 
ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 

341 
  

И.НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО 
ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 

342 
  

Ј.ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ 
ПЕРИОДА (338-339+340+341-342) 

343 37.060 79 

 
 
 
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014.ГОДИНУ 
   
4.1. Планиране активности у 2014.години 
 
 У 2014.године предузеће ће остварити оперативни капацитет кроз располагање 
изграђеним објектима, набављеном опремом и упошљавањем стручног кадра, чиме ће бити 
задовољени сви потребни стандарди који се захтевају за делатности за које је предузеће 
регистровано.  
 Након доказивања пројектованих параметара рада инсталисане опреме трансфер 
станице и депоније (који су остали да се спроведу као део неиспуњених уговорених 
обавеза извођача радова - конзорцијума «Драва» и «Атрик» из Словеније), а потом и 
званичне примопредаје и добијање дозволе за пробни рад регионалног система управљања 
комуналним отпадом, све организационе активности на успостављању радног капацитета 
предузећа ће бити усмерене да се крене са депоновањем комуналног отпада на начин како 
ће то бити условљено дозволом надлежног органа за вршење пробног рада система. 
 Планирано вршење услуге пријема, претовара, транспорта и депоновања у 
2014.години, са предвиђањима из 2013.године, исказано је у следећој табели: 
 
Табела 5:  Физички обим услуга 

 
Р.бр. Назив услуге Јед. 

мере 
План 
2013. 

Процен
а 2013. 

План 
2014. 

Индекс 

5/4 6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Пријем и одлагање 
комуналног отпада са 

територије града Сремска 
Митровица 

кг 20.408 0 20.800 / 101,9 / 

2. 

Пријем, претовар, 
транспорт и одлагање 
комуналног отпада са 

територије града Шапца 

кг 32.652 0 33.200 / 101,7 / 

3. 
Укупно оддлагање 
комуналног отпада 

кг 53.060 0 54.000 / 101,8 / 
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4.2. Анализа пословног окружења 
 
 Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ је основано за 
послове претовара, транспорта, депоновања чврстог комуналног отпада и управљања 
секундарним сировинама са територија градова оснивача – Сремске Митровице и Шапца.  
 Програмом пословања предузећа за 2013.годину било је предвиђено да се, уколико 
се стекну услови кроз извршење техничког прегледа и након исходовања неопходних 
дозвола, почне са коришћењем депоније и трансфер станице у Шапцу кроз пробни рад 
регионалног система, а тиме би се омогућило санитарно депоновање комуналног отпада по 
законској легислативи и савременим светским стандардима. 
 Јединица за реализацију пројекта изградње регионалне санитарне депоније се у 
складу са својим обавезама и одговорностима званично обратила Делагацији Европске 
уније у децембру 2011.године са наведеним захтевом из разлога што хитнијег решавања 
проблема несанитарног депоновања отпада у оба града. Планирало се да ће се потребни 
услови стећи почетком априла 2012.године, чиме би се раније од предвиђених рокова 
кренуло са коришћењем депоније и трансфер станице,. Ипак, због проблема насталих на 
релацији извођачи радова – Делегација Европске уније није се успело у априлу завршити 
са свим неопходним обкјектима за пријем и депоновање отпада, тако да се чекао коначан 
завршетак радова, који је уследио тек у октобру 2012.године, од када се чека технички 
преглед и примопредаја изграђених објеката регионалног система. 
  Предузеће ће преузети управљање над изграђеним системом за одлагање чврстог 
отпада када буду завршене све законом дефинисане процедуре техничког прегледа и 
пријема објеката, за које су задужени извођачи радова и инвеститори целокупног пројекта, 
када ће се коначно обезбедити законске претпоставке за званичан почетак рада – пријема, 
транспорта и одлагање отпада на санитарну депонију. 
    
 
 
4.3. Процена ресурса  
 
 Објекти регионалног система – трансфер станица у Шапцу са пратећим објектима и 
депонија са својим пратећим објектима и инфраструктуром – након окончане изградње и 
исходовања решења о одобравању пуштања објекта у пробни рад на рок од годину дана, 
сагласно Споразуму два града постају власништво предузећа које наставља њима да 
управља у циљу вршења делатности за које је основано.  
 Адекватна техничка опремљеност предузећа омогућиће несметано отпочињање рада 
депоније у 2014.години, што је у највећој мери и учињено претходне две године кроз 
набавку неопходне опреме - компактора и специјалног теретног возила са приколицом и 
хидрауличном надградњом за превоз аброл контејнера за сабијени отпад. Компактор је 
потребан за вршење послова планирања и сабијања отпада на телу депоније, а у циљу 
оптимизованог пуњења депоније са постизањем потребног ефективног степена збијености 
отпада, док је камион са приколицом потребан за транспорт компактованог отпада са 
трансфер станице до тела депоније. 
 По питању тренутних ресурса, поред изграђених објеката и инсталисане опреме на 
регионалној депонији и трансфер станици, као и набављеног возила и компактора, 
предузеће располаже са додељеним парцелама грађевинског земљишта (бр. 20803/6 и 
2765/16 у к.о. Шашинци са припадајућим објектима), које су му поверене на управљање 
Одлуком о оснивању, и на којима је изграђена депонија са пратећим објектима.  
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5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014.ГОДИНУ 
 
Табела 6: Структура расхода по наменама 

        (у динарима) 

Р.б Конто Врста расхода 
План за 

2013. 
Остварено 

2013. 
План за 

2014. 

Индекси 

5/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I   ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 97.837.595 23.993.964 100.884.878 24,5 420 

1 

51 Трошкови материјала 15.095.000 398.000 16.120.000 2,6 4.050 

5120 
Материјал за одржавање 

основних средстава 
250.000 0 350.000 / / 

5121 

Трошкови материјала за 

одржавање хигијене 
220.000 0 260.000 / / 

5122 
Трошкови канцеларијског 
материјала 

330.000 40.000 350.000 12 875 

5123 Трошкови резервних делова 650.000 0 650.000 / / 

5124 

Трошкови алата и ситног 

инвентара 
350.000 80.000 380.000 22,9 475 

5125 Трошкови ХТЗ опреме 450.000 0 480.000 / / 

5126 
Трошкови стручних часописа 

и публикација 
100.000 57.000 100.000 57 175 

5127 Трошкови стручног оспособ. 500.000 13.000 60.000 2,6 461 

5128 Трошкови хемикалија 480.000 0 250.000 / / 

5129 Трошкови осталог материјала 380.000 38.000 300.000 10 790 

5130 Трошкови горива и мазива 10.745.000 120.000 11.740.000 1,1 9.783 

5131 Tрошкови погонског горива 240.000 0 0 / / 

5133 
Трошкови електричне 
енергије 

400.000 50.000 1.200.000 12,5 2.400 

2 

52 Трошкови зарада 25.807.488 16.251.882 31.492.878 63 193,8 

5200 Трошкови бруто зарада 19.803.690 12.657.189 22.466.816 63,9 113 

5210 
Трошкови доприноса на терет 

послодавца 
3.564.664 2.273.652 4.021.560 63,8 177 

5220 
Трошкови накнада по уговору 

о делу 
260.000 217.500 1.528.392 83,7 703 

5230 
Трошкови накнада по 
ауторским уговорима 

0 0 986.601 / / 

5240 

Трошкови накнада по уговору 

о приврем. и поврем. 
пословима 

80.000 0 482.364 / / 

5260 
Трошкови накнада члановима 

УО  
542.172 549.977 555.552 101,4 101 

52901 Трошкови отпремнине 0 0 0 / / 

52904 Трошкови помоћи запосленим 125.000 0 0 / / 

52910 
Трошкови накнаде превоза на 

посао и са посла 
1.367.062 523.564 1.376.496 38,3 263 

52911 
Трошкови дневница на 
службеном путу 

64.900 30.000 75.096 46,2 250 

3 

53 
Трошкови производних 
услуга 

5.280.000 734.000 5.795.000 13,5 790 

5310 Трошкови транспортних усл. 750.000 0 1.250.000 / / 

5311 Трошкови телефона 0 0 630.000 / / 

5312 Трошкови баждарења опреме 250.000 0 150.000 / / 

5313 
Трошкови изнајмљивања 

радних машина 
1.000.000 0 1.650.000 / / 

5314 Трошкови птт услуга 250.000 260.000 40.000 104 15,4 
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53201 
Трошкови текућег одржавања 
путничких и теретних возила 

250.000 0 150.000 / / 

53202 
Трошкови текућег одржавања 

радних машина 
300.000 0 150.000 / / 

53205 
Трошкови одржавања 

електро опреме и инсталација 
210.000 0 210.000 / / 

3 

53206 
Трошкови одржавања 
рачунарске опреме 

250.000 0 150.000 / / 

53207 
Трошкови одржавања 

грађевинских објеката 
280.000 20.000 180.000 7,1 900 

53209 
Тр. машинског одржавања и 

израде ванстанд. елемената 
180.000 0 130.000 / / 

5321 
Трошкови регистрације 
возила 

250.000 15.000 70.000 6 467 

5350 Тр. рекламе и пропаганде  460.000 10.000 460.000 2,2 4600 

5390 
Трошкови осталих 

производних услуга 
300.000 10.000 150.000 3,3 1500 

5391 Трошкови заштите на раду 0 0 100.000 / / 

5592 Трошкови комуналних услуга 300.000 19.000 125.000 6,3 658 

5395 
Трошкови службене 

документације 
550.000 400.000 200.000 72,7 50 

4 54 Трошкови амортизације 46.825.107 5.946.082 43.687.000 12,7 734 

5 

55 Нематеријални трошкови 4.830.000 664.000 3.790.000 14,1 571 

5500 Трошкови ревизије 100.000 0 120.000 / / 

5501 
Трошкови услуга анализе и 
мониторинга 

700.000 125.000 750.000 17,9 600 

5503 

Tрошкови здравствених 

прегледа 
160.000 14.000 120.000 8,8 857 

5504 Трошкови адвокатских услуга 150.000 30.000 50.000 20 166,7 

5506 

Трошкови саветовања и 

семинара 
0 0 150.000 / / 

5508 

Трошкови одржавања 

софтвера 
150.000 0 150.000 / / 

5509 Трошкови осталих услуга 250.000 150.000 100.000 60 66,7 

5510 Трошкови репрезентације 350.000 90.000 300.000 25,7 333 

5520 Трошкови премије осигурања 1.450.000 170.000 1.450.000 11,7 853 

5530 Трошкови платног промета 310.000 20.000 100.000 6,5 500 

5540 Трошкови чланарина 260.000 0 50.000 / / 

5550 Трошкови пореза на имовину 200.000 0 200.000 / / 

5551 
Остали порези, накнаде и 

таксе 
100.000 25.000 50.000 25 200 

5590 
Остали нематеријални 
трошкови 

300.000 40.000 200.000 13,3 500 

5591 

Остали нематеријални 

трошкови - помоћ 
50.000 0 0 / / 

5592 

Остали нематеријални 

трошкови - спонзорство 
0 0 0 / / 

5593 
Остали нематеријални 
трошкови - стипендије 

0 0 0 / / 

II 56 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1.575.000 1.829.250 2.734.000 116 150 

 

 561 Расходи камата 1.400.000 1.829.250 2.634.000 130,7 144 

 

562 Негативне курсне разлике 25.000 0 100.000 / / 

 
569 Остали финансијски расходи 150.000 0 0 / / 

III   ОСТАЛИ РАСХОДИ 500.000 0 0 / / 

  

УКУПНИ РАСХОДИ 

(I+II+III+IV) 
99.912.595 25.823.214 103.618.878 25,8 401 
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 Структуру расхода по наменама чине пословни, финансијски и остали расходи. 
 У оквиру пословних расхода, који чине највећи део, у износу од  100.884.878,00 
динара планирани су следећи трошкови: 

 
1) Трошкови материјала у износу од 16.120.000,00 динара. 

 Највеће учешће у планираним трошковима материјала  чине трошкови горива и 
мазива у износу од 11.740.000,00 динара. Наведени трошкови неопходни су за несметан 
транспорт отпада из трансфер станица до депоније као и за рад машина на самој депонији 
(планирање и сабијање отпада и остали манипулације са отпадом). Набавка горива и 
мазива планираним средствима извршиће се путем јавне ннабавке у отвореном поступку, у 
складу са Планом набавки за 2014.годину. 
 Значајан износ средстава планиран је за измирење трошкова електричне енергије 
на објектима трансфер станице и депоније, која ће се користити за рад постројења, 
осветљење и грејање (предвиђено 1.200.000,00 динара), за опремање свих запослених 
потребним личним заштитним средствима и осталим заштитним средствима (предвиђено 
480.000,00 динара), за опремање магацина потребним резервним деловима, како за возила 
и радне машине, тако и за уређаје и опрему на депонији и трансфер станици неопходни за 
обезбеђеност сигурног и поузданог рада (предвиђено 650.000,00 динара). Наведена 
средства ће се искористити за јавне набавке материјала у складу са Планом набавки за 
2014.годину. 
 Трошкови материјала обухватају и трошкове предвиђене за набавку материјала за 
одржавање основних средстава у износу од 350.000,00 динара, трошкове материјала за 
одржавање хигијене у износу од 260.000,00 динара, трошкове потребне набавке алата и 
прибора за потребе радионице и праонице возила у износу од 380.000,00 динара, 
канцеларијског материјала у износу од 350.000,00 динара, трошкове стручних часописа и 
публикација у износу од 100.000,00 динара, трошкове хемикалије потребне за рад 
депонијске лабораторије у износу од 250.000,00 динара, трошкове стручног 
оспособљавања запослених на курсевима и семинарима у износу од 60.000,00 динара као и 
за покривање осталих трошкова материјала у износу од 300.000,00 динара. 
 

2) Трошкови зарада у износу од 31.492.878,00 динара. 
 Средства за исплату зарада у ЈКП „Срем-Мачва“ састоје се од средстава за 
старозапослене и средстава за новозапослене. У вредност средстава урачуната је зарада 
по основу радног учинка и зарада по основу минулог рада. Маса средстава за зараде је 
планирана у складу са Законом о буџетском систему на начин да се зараде запослених у 
2014.години повећавају 2 пута – од априла за 0,5% и од октобра за 1%. Планирана 
средства за исплату зарада у себи садрже све додатке и накнаде који по закону чине 
зараду. Исплате по основу уговора о делу планиране су у нето износу од 840.000,00 
динара, док су исплате по основу ангажовања на привременим и повременим пословима 
предвиђене до нето износа од 300.000,00 на годишњем нивоу и то за потребе услуга за 
чије обављање предузеће нема систематизоване послове нити запосленог раднике.  
 Накнаде за рад у Управном, односно Надзорном одбору предузећа предвиђене су у 
укупном износу од 555.552,00 динара. Критеријум за исплату накнаде за рад у одбору је 
следећи: председнику припада накнада од 10.000,00 динара нето месечно, док за чланове 
износи 5.000,00 динара нето месечно, за редовно присуство седницама одбора. Ово је 
регулисано одлуком Управног одбора бр.56-1/11 од 11.11.2011.године. Накнаде за рад 
чланова Надзорног одбора, који ће бити формиран у 2014.години на основу одредаба 
Закона о јавним предузећим, биће у нивоу утврђених за чланове садашњег сазива 
Управног одбора. 
 Средства за помоћ запосленима нису предвиђена у 2014.години због ограничења 
осталих расхода за запослене. 
 Планирани износ средстава за превоз запослених на посао и с посла износи 
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1.376.496,00 динара и у складу је са Законом о раду и Правилником о раду. Средства ће се 
исплаћивати: 

a) у висини до неопорезивог износа накнаде тошкова за превоз у јавном саобраћају 
према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове 
стаститике, у зависности од времена проведеног на раду у претходном месецу, 
уколико запослени има место пребивалишта на територији града са приградским 
насељима где се налази његово радно место, односно најдаље 10 километара од 
истог, 

b) у висини цене аутобуске превозне карте у јавном саобраћају овлаштеног 
превозника, у зависности од времена проведеног на раду у претходном месецу, 
уколико запослени има место пребивалишта ван територије града са приградским 
насељима где се налази његово радно место. 

 Специфичност будућег рада регионалног предузећа подразумева сталну едукацију 
запослених и непосредне контакте са представницима разних Министарстава и сличних 
предузећа па је за потребе службеног потовања и накнада трошкова на службеном путу 
планиран износ од 75.096,00 динара. 
 

3) Трошкови производних услуга у износу од 5.795.000,00 динара. 
 У оквиру трошкова производних услуга обухваћени су трошкови транспортних услуга 
за довоз земље за дневне прекривке депонованог и сабијеног отпада на депонији у износу 
од 1.250.000,00 динара, трошкови изнајмљивања радних машина за потребе рада на 
депонији у износу од 1.650.000,00 динара (радови на планирању отпада, утовару и 
разастирању инертног материјала за дневне прекривке отпада), трошкови рекламе и 
пропаганде у износу од 460.000,00 динара, За све ове производне услуге спровешће се 
планирани поступци јавних набавки у складу са Планом набавки у 2013.години. 
 Остали трошкови производних услуга су следећи: трошкови фиксне и мобилне 
телефоније у износу од 630.000,00 динара, трошкови баждарења опреме (провера 
исправности рада колских вага) у висини од 150.000,00 динара, трошкови поштанских 
услуга у износу од 40.000,00 динара, трошкови израде службене документације у износу од 
200.000,00 динара потребне за исходовање интегрисане и интегралне дозволе за 
управљање отпадом, трошкови текућег одржавања путничких и теретних возила у укупном 
износу од 150.000,00 динара, трошкови текућег одржавања радних машина у укупном 
износу од 150.000,00 динара, трошкови одржавања рачунарске и остале информатичке 
опреме у износу од 150.000,00 динара, трошкови одржавања грађевинских објеката у 
износу од 180.000,00 динара, трошкови одржавања електро опреме иинсталација у износу 
од 210.000,00 динара, трошкови машинског одржавања у износу од 130.000,00 динара, 
трошкови регистрације возила у износу од 70.000,00 динара, трошкови комуналних услуга у 
износу од 125.000,00 динара, трошкови заштите на раду у износу од 100.000,00 динара као 
и трошкови осталих производних услуга у износу од 150.000,00 динара.  
 

4) Трошкови амортизације у износу од 43.687.000,00 динара. 
 Пројектована амортизација урађена је применом пропорционалног метода обрачуна 
амортизације, на основу уговорене и реализоване вредности инвестиције изградње 
регионалног система за управљање отпадом који ће током године прећи у основна 
средства предузећа, као и на бази вредности набављене опреме за рад. Амортизација тела 
депоније је вршена по стопи од 10%, амортизација грађевинских објеката по стопи од 
2,5%, док је  амортизација инсталација, опреме и возила вршена по стопи од 15%. 
 

5) Нематеријални трошкови у износу од 3.790.000,00 динара. 
 Највећи нематеријални трошкови су трошкови премије осигурања (објеката, опреме 
и запослених) у износу од 1.450.000,00 динара. Планирани су у складу са законским 
прописима и биће реализовани поступком јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом о јавним набавкама и Планом набавки у 2014.години.    
  Трошкови услуге анализе и мониторинга параметара који су обавазни за контролу 
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на депонији у складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније („Сл.гласник РС“ бр.92/10) 
предвиђени су у износу од 750.000,00 динара, трошкови ревизије планирани су у износу од 
120.000,00 динара у случају потребе вршења ревизије финансијских извештаја, трошкови 
здравствених прегледа за редовне лекарске прегледе запослених планирани су у износу од 
120.000,00 динара, трошкови стручних саветовања и семинара у износу од 150.000,00 
динара (у складу са Правилником и Програмом о образовању, стручном оспособљавању и 
усавршавању у предузећу), трошкови одржавања софтвера (рачуноводствени софтвер, 
софтвер за рад колске ваге, софтвер за рад пресе, софтвер за управљање црпним 
станицама и аерационим базенима) у износу од 150.000,00 динара, трошкови платног 
промета планирани су у износу од 100.000,00 динара, трошкови чланарина у удружењима 
планирани су у износу од 50.000,00 динара, трошкови такси планирани су у износу од 
50.000,00 динара, трошкови адвокатских услуга и услуга заступања планирани су у износу 
од 50.000,00 динара. Трошкови репрезентације утврђени су у износу од 30.000,00 динара  и 
не прелазе дозвољених 0,5% од укупних прихода што је у складу са Законом о порезу на 
добит предузећа – планирани износ је 0,35%. 
 
 У оквиру финансијских расхода, који чине  2.165.000,00 динара планирани су 
следећи расходи: 
 

1) Финансијски расходи у износу од 2.734.000,00 динара. 
 Предузеће се у 2012.години кредитно задужило за потребе набавке радне машине за 
сабијање отпада на депонији – компактора за износ од 200.000 еура, односно за износ од 
22.720.800,00 динара код пословне банке „Hypo Alpe-Adria- Bank“. Кредит је обезбеђен за 
период од 5 година и током 2013.године почела је отлата и главнице и камата што ће се 
наставити и у 2014.години у складу са отплатним планом. Такође, набавка камиона са 
приколицом и хидрауличном надградњом за превоз аброл контејнера са сабијеним отпадом 
са трансфер станице до депоније финансирана је путем финансијког лизинга на период од 
5 година, преко куће „Intesa Leasing“ из Београда. Отплата рата лизинга почела је у 
децембру 2012.године, настављена је током 2013.године и наставиће се током 2014.године 
у складу са отплатним планом. У 2014.години планирана је набавка возила и трактора 
путем финансијског лизинга, тако да су обухваћене и исплате ануитета и по овом основу. 
 Расходи због негативних курсних разлика (код плаћања ануитета лизинга и кредита) 
предвиђени су у износу од 100.000,00 динара, док су остали финансијски расходи нису 
планирани. 
 Остали расходи нису планирани. 
 
Табела 7: Структура прихода по изворима 

(у 000 динара) 
Р. 

бр. Врста прихода 
Остварено 

2012. 
План 
2013. 

Процена 
2013. 

План за 
2014. 

1 2 3 4 5 6 

1. Пословни приходи / 87.926 / 91.152 

2. 
Приходи од субвенција - 
Шабац 

9.172 3.000 15.000 10.000 

3. Приходи од субвенција – 

Срем.Митровица 
2.000 10.000 13.000 4.500 

 УКУПНО: 11.172 100.926 28.000 105.652 
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5.1.Пројектовани Биланс стања на дан 31.12.2014.године 
 
Табела 8: Биланс стања на дан 31.12.2014.године  

(у 000 динара) 

Позиција АОП 

Износ 

План 
31.03. 

2014. 

План 
31.06. 

2014. 

План 
31.09. 

2014. 

План 
31.12. 

2014. 

1 2 3 4 5 6 

AКТИВА   
    А.СТАЛНА ИМОВИНА 

(002+003+004+005+009) 
001 410.789 399.868 388.946 378.024 

I.НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 002 
    

II.GOODWILL 003 
    

III.НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 004 
    

IV.НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И 

БИОЛОШКА СРЕДСТВА(006+007+008) 
005 410.789 399.868 388.946 378.024 

1.Некретнине, постројења и опрема 006 410.789 399.868 388.946 378.024 

2.Инвестиционе некретнине 007 / / / / 

3.Биолошка средства 008 / / / 
 

V.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
(010+011) 009     

1.Учешће у капиталу 010 
    

2.Остали дугорочни финансијски пласмани 011 
    

Б.ОБРТНА ИМОВИНА(013+014+015) 012 
   

10.737 

I.ЗАЛИХЕ 013 
    

II.СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ 
И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА 014 
    

III.КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, 

ПЛАСМАНИ И 

ГОТОВИНА(016+017+018+019+020) 

015 2.683 3.834 6.718 9.536 

1.Потраживања 016 1.000 2.000 3.000 4.000 

2.Потраживања за више плаћен порез на 
добитак 

017 30 30 30 30 

3.Краткорочни финансијски пласмани 018 
    

4.Готовински еквивалети и готовина 019 253 394 2.268 4.076 

5.ПДВ и АВР 020 1.400 1.400 1.420 1.430 

IV.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 021 
    

В.ПОСЛОВНА ИМОВИНА(001+012) 022 
   

403.761 

Г.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 023 
    

Д.УКУПНА АКТИВА (022+023) 024 
   

403.761 

Ђ.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 025         

ПАСИВА 
 

        

А.КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-

107+108-109-110) 
101 

   
374.244 

I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ 102 354.039 354.039 354.039 354.039 

II.НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 103 
   

  

III.РЕЗЕРВЕ 104 
   

  

IV.РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 105 
   

  

V.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ 

ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
106 

   
  

VI.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ 

ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
107 

   
  

VII.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 108 1.515 3.026 2.548 2.003 
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VIII.ГУБИТАК 109 
   

  

IX.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 110 
   

  

Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 

ОБАВЕЗЕ (112+113+116) 
111 8.100 12.300 16.900 31.517 

I.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 112 
   

  

II.ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115) 113 4.000 8.000 12.000 24.122 

1.Дугорочни кредити 114 4.000 8.000 12.000 16.000 

2.Остале дугорочне обавезе 115 
   

  

III.КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

(117+118+119+120+121+122) 
116 6.630 6.830 7.430 15.517 

1.Краткорочне финансијске обавезе 117 
   

  

2.Обавезе по основу средстава намењених 

продаји и средства пословања 
118 

   
  

3.Обавезе из пословања 119 2.631 2.731 2.931 10.622 

4.Oстале краткорочне обавезе 120 
   

  

5.Обавезе по основу пореза на додату 

вредност и пасивна временска 
разграничења 

121 4.000 4.100 4.500 4.895 

6.Обавезе по основу пореза на добитак 122 
   

  

IV.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 123 
   

  

Г.УКУПНА ПАСИВА(101+111+123) 124 366.184 371.895 376.016 387.559 

Д.ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 125 
   

  

 
5.2.Пројектовани Биланс успеха у периоду од 01.01.2014. до 

31.12.2014.године  
 
Табела 9: Биланс успеха у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.године 
(кварталне пројекције)  

  (у 000 динара) 

Позиција АОП 

Износ 
План 

01.01.-
31.12. 
2014. 

План 01.01.-
31.03. 2014. 

План 
01.04.-
30.06. 
2014. 

План 
01.07.-
31.09. 
2014. 

План 01.10.-
31.12. 2014. 

1 2 3 4 5 6 7 

А.ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА  

I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                   
(202+203+204-205+206) 201 

     1.Приходи од продаје 202 91.152 22.788 22.788 22.788 22.788 

2.Приходи од активирања учинака и робе 203           

3.Повећање вредности залиха учинака 204           

4.Смањење вредности залиха учинака 205           

5.Остали пословни приходи 206  14.500 4.620 4.620 2.630 2.630 

II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212) 207 100.885 25.180 25.213 25.213 25.279 

1.Набавна вредност продате робе 208 

 
        

2.Трошкови материјала 209 16.120 4.030 4.030 4.030 4.030 

3.Трошкови зарада, накнада зарада и остали 
лични расходи 210 31.493 7.832 7.865 7.865 7.931 

4.Трошкови амортизације и резервисања 211 43.688 10.922 10.922 10.922 10.922 

5.Остали пословни расходи 212 9.585 2.397 2.404 2.405 2.379 

III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207) 213 4.767 2.228 2.195 205 139 

IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201) 214           

V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 215           

VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 216 2.734 684 684 684 684 

VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ 217           

VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ 218     
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IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-
216+217-218) 219 2.033 1.545 1.512 

  X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-
217+218) 220        479  545 

XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА 221           

XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА 222           

Б.ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                               
(219-220+221-222) 223 2.033 1.545 1.512 

  В.ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                           
(220-219+222-221) 224        479  545 

Г.ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   30 30 
   1.Порески расход периода 225 30 30 
   2.Одложени порески расходи периода 226 

     3.Одложени порески приходи периода 227 
     Д.Исплаћена лична примања послодавца 228 
     Ђ.НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-

228) 229 2.003 1.515 1.512 
  Е.НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-

227+228) 230        479  545 

Ж.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА 
МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 231           

З.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА 
ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА 232           

И.ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 233           

 
 
 5.4.План добити за 2014.годину 
 
 Планирана добит предузећа за 2014. годину од 2.003.000 динара ће бити 
расподељена на начин да се буџетима градова оснивача усмери 90 % (подељен у истом 
износу),  док 10 % добити остаје на располагању предузећу.  

  
5.4.Пројектовани Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 

31.12.2014.годину  
 
Табела 10: Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2014.годину 
(кварталне пројекције)  

(у 000 динара) 

Позиција АОП 

Износ 
План 

01.01.-
31.12. 
2014. 

План 
01.01.-
31.03. 
2014. 

План 
01.04.-
30.06. 
2014. 

План 
01.07.-
31.09. 
2014. 

План 
01.10.-
31.12. 
2014. 

1 2 3 4 5 6 7 
A.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ 
АКТИВНОСТИ   

     I. Приливи готовине из пословних 
активности (1 до 3) 

301 
     

1.Продаја и примљени аванси 302 109.382 27.346 27.346 27.346 27.346 

2.Примљене камате из пословних активности 303 

 
    

3.Остали приливи из пословних активности 304 14.500 4.620 4.620 2.630 2.630 

II.Одливи готовине из пословних 
активности (1до 5) 

305 

 
    

1.Исплата добављачима и дати аванси 306 49.294 12.323 12.323 12.323 12.323 

2.Зараде, накнаде зарада и oстали лични 
расходи 

307 31.493 7.832 7.865 7.865 7.931 
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3.Плаћене камате 308 2.734 684 684 684 684 

4.Порез на добитак 309 

 
    

5.Плаћање по основу осталих јавних прихода 310 18.861 4.715 4.715 4.715 4.715 

III.Нето прилив готовине из пословних 
активности (I-II) 

311 123.882 31.966 31.966 29.976 29.976 

IV.Нето одлив готовине из пословних 
активности (II-I) 

312 102.382 25.554 25.587 25.587 25.653 

Б.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИРАЊА  

          

I.Приливи готовине из активности 
инвестирања (1до 5) 

313 
     

1.Продаја акција и удела (нето приливи) 314 
     2.Продаја нематеријалних улаг.,некретнина, 

постројења, опреме и биолошких средстава  315 
     3.Остали финан. пласмани (нето приливи) 316 

     4.Примљене камате из активности 
инвестирања 317 

     5.Примљене дивиденде 318 
     II.Одливи готовине из активности 

инвестирања (1до 3) 
319 

     

1.Куповине акција и удела (нето одливи) 320 
     

2.Куповина нематеријалних улаг.,некретнина, 
постројења, опреме и биолошких средстава  

321 7.445 3.723 3.723 
  

3.Остали финансијски пласмани (нето одливи) 322 
     

III.Нето прилив готовине из активности 
инвестирања (I-II) 

323 
     

IV.Нето одлив готовине из активности 
инвестирања (II-I) 

324 7.445 3.723 3.723 
  

В.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 
ФИНАНСИРАЊА       

I.Приливи готовине из активности 
финансирања (1до 3) 

325 
     

1.Увећање основног капитала 326 
     

2.Дугорочни и краткорочни кредити 327 
     

3.Остале дугорочне и краткорочне обавезе 328 
     

II.Одливи готовине из активности 
финансирања (1до 4) 

329 
     

1.Откуп сопствених акција и удела 330 
     

2.Дугорочни и краткорочни кредити и остале 
обавезе 

331 5.333 1.333 1.333 1.333 1.333 

3.Финансијски лизинг 332 4.626 1.157 1.157 1.157 1.157 

4.Исплаћене дивиденде 333 
     

III.Нето прилив готовине из активности 
финансирања (I-II) 

334 
     

IV.Нето одлив готовине из активности 
финансирања (II-I) 

335 9.959 2.490 2.490 2.490 2.490 

Г.СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 
(301+313+325) 

336 123.882 31.966 31.966 29.976 29.976 

Д.СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 
(305+319+329) 

337 119.786 31.766 31.800 28.077 28.143 

Ђ.НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337) 338 4.097 199 166 1.899 1.833 

Е.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337-336) 339 
     

Ж.ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ 
ПЕРИОДА 

340 79 79 253 394 2.268 

З.ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО 
ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 

341 
     

И.НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО 
ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 

342 100 25 25 25 25 

Ј.ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ 
ПЕРИОДА (338-339+340+341-342) 

343 4.076 253 394 2.268 4.076 
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5.5.Субвенције у периоду 01.01. до 31.12.2014.годину (кварталне пројекције) 

 
Табела 11: Субвенције у периоду 01.01. до 31.12.2014.годину (кварталне 
пројекције)  

(у динарима) 

Р.бр.   
01.01-

31.12.2013 
година 

01.01-
31.12.2014 

година 

01.01-
31.03.2014 

година 

01.04-
30.06.2014 

година 

01.07-
30.09.2014 

година 

01.10-
31.12.2014 

година 

1. Планирано 28.000.000 14.500.000 4.620.000 4.620.000 2.630.000 2.630.000 

2. Уговорено 25.000.000 14.500.000 4.620.000 4.620.000 2.630.000 2.630.000 

3. Повучено 25.000.000 14.500.000 4.620.000 4.620.000 2.630.000 2.630.000 

 
 
 
 
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 
 
 Приоритетни циљ кадровске политике предузећадо сада је био да обезбеди 
оптималан број  запослених способних за послове који су нови или по садржају или по 
опреми са којом се обављају, и да их извршавају по бројним домаћим и међународним 
стандардима. Планирани начин рада и извршавање предвиђених послова, поред основног 
знања, од већине запослених захтеваће додатна знања и вештине и висок ниво 
одговорност на свим нивоима организованости.  
 Реализација политике запошљавања, односно пријем већег броја радника у радни 
однос према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП 
„Срем-Мачва“ реализован је у 2013. години. Пријем у радни однос вршен је у складу са 
потребама процеса рада и припремама за почетак вршења основне делатности предузећа.  
 

6.1.Трошкови запослених 
  
Укупан број запослених према броју извршилаца исказаних у Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места, укључујући сва систематизована радна 
места, износи 33.  
 Пројекција зарада запослених у 2014. години, утврђена је на основу Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 119/12), Закона о буџетском 
систему (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013 и 63/2013), Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему 
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 108/13), Фискалној стратегији за 2014. годину 
са пројекцијама за 2015. и 2016. годину (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 97/13), 
Уредби о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и 
пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде 
граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије 
јединици локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 49/13) Уредби о 
начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (''Службени гласник 
Република Србија'', бр. 5/06), Правилником о организацији и систематизације радних места 
и Правилником о раду ЈКП «Срем-Мачва» Сремска Митровица. 
 Минимална цена рада у предузећу утврђена је приликом оснивања самог предузећа 
и утврђена у износу од 16.350,00 динара у бруто износу. На крају 2013.године минимална 
цена рада износи 16.760,00 динара, што представља основицу за обрачун зарада и у 
2014.години. Маса средстава за зараде је планирана у складу са Законом о буџетском 
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систему на начин да се зараде запослених у 2014.години повећавају 2 пута – од априла за 
0,5% и од октобра за 1%. Планирана средства за исплату зарада у себи садрже све 
додатке и накнаде који по закону чине зараду.  
 Исплате по основу уговора о делу планиране су у нето износу од 840.000,00 динара, 
предвиђајући ангажовање 4 извршиоца на период од по 6 месеци за потребе израде 
потребних правилника, планова о остале потребне документације за исходовање 
интегрисане дозволе за депоновање отпада, за коју предузеће планира да почетком 
2015.године аплицира како би се омогућио даљи рад након истека пробног рада. 
  Исплате по основу ангажовања на привременим и повременим пословима 
предвиђене до нето износа од 300.000,00 на годишњем нивоу и то за потребе услуга за 
чије обављање предузеће нема систематизоване послове нити запосленог раднике. 
Предвиђено је ангажовање по два радника на по 120 дана на трансфер станици и на 
депонији.  
 Средства за помоћ запосленима нису предвиђена у 2014.години због ограничења 
осталих расхода за запослене. 
 Планирани износ средстава за превоз запослених на посао и с посла износи 
1.376.496,00 динара и у складу је са Законом о раду и Правилником о раду. Средства ће се 
исплаћивати: 

a) у висини до неопорезивог износа накнаде тошкова за превоз у јавном саобраћају 
према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове 
стаститике, у зависности од времена проведеног на раду у претходном месецу, 
уколико запослени има место пребивалишта на територији града са приградским 
насељима где се налази његово радно место,  

b) у висини цене аутобуске превозне карте у јавном саобраћају овлаштеног 
превозника, у зависности од времена проведеног на раду у претходном месецу, 
уколико запослени има место пребивалишта ван територије града са приградским 
насељима где се налази његово радно место. 

 Специфичност будућег рада регионалног предузећа подразумева сталну едукацију 
запослених и непосредне контакте са представницима разних министарстава и сличних 
предузећа па је за потребе службеног потовања и накнада трошкова на службеном путу 
планиран износ од 75.096,00 динара. 
 Правилником о организацији и систематизације радних места у ЈКП «Срем-Мачва» 
Сремска Митровица предвиђена су укупно 33 извршиоца, 9 на трансфер станици и 24 на 
депонији. Ипак, за очекивати је да ће се са почетком рада предузећа указати потреба за 
повећањем броја извршиоца, нарочито на пословима који нису систематизовани (физички 
послови). Из тог разлога предвиђени су трошкови за ангажовање лица на привременим и 
повременим пословима, што на трансфер станици што на локацији депоније «Јарак». 
 
Потребе за преквалификацијом радне снаге у 2014.години неће бити нити је планирана. 
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Табела 12: Трошкови запослених 
 

Р. бр. Трошкови запослених 
План  

2013. године 

Процена  

2013. године 

План  

01.01-

31.12.2014. 

План 

01.01-

31.03.2014. 

План 

01.04-

30.06.2014. 

План 

01.07-

30.09.2014. 

План  

01.10-

31.12.2014. 

1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доп. на терет рад) 13.864.567.30  9.496.083.00  16187566.09 4.021.705.59 4.041.814.12 4.041.814.12 4.082.232.26 

2. Маса БРУТО 1  зарада (зарада са припадајућим порезима и доп на терет радника) 19.813.470.00  13.202.828.68  22466816.16 5.581.748.34 5.609.657.08 5.609.657.08 5.665.753.65 

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доп. на терет послод.)  23.362.864.00  15.698.163.00  26488376.28 6.580.881 6.613.786 6.613.786 6.679.924 

4. Број запослених по кадровској евиденцији  32 33 33 33 33 33 33 

5. Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној год.)  352 219.00 396.00 99.00 99.00 99.00 99.00 

6. Прос. нето зарада (1/4/бр. месеци) за план, а (1/5/бр. месеци) за реализ. 36.105.64 23.980.01 40.877.69 40.623.29 40.826.41 40.826.41 41.234.67 

7. Прос. бруто 1 зарада (2/4/бр. месеци) за план, а (2/5/бр. месеци) за реал. 51.597.58 33.340.48 56.734.38 56.381.30 56.663.20 56.663.20 57.229.83 

8. Прос. бруто 2 зарада (3/4/бр. месеци) за план, а (3/5/бр. месеци) за реал. 60.840.79 39.641.83 66.889.84 66.473.55 66.805.92 66.805.92 67.473.98 

9. Накнаде по уговору о делу 260.000.00  291.121.00 1.528.392.00 382.098.00 382.098.00 382.098.00 382.098.00 

10. Број прималаца накнаде по уговору о делу  2 1 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

11. Просечан износ накнаде (9/10) 130.000.00 291.121.00 764.196.00 191.049.00 191.049.00 191.049.00 191.049.00 

12. Накнаде по ауторским уговорима 0 0.00 986.601.00 246.650.25 246.650.25 246.650.25 246.650.25 

13. Број прималаца наканде по ауторским уговорима  0 0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

14. Просечан износ накнаде (12/13) 0.00 0.00 328.867.00 82.216.75 82.216.75 82.216.75 82.216.75 

15. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 80000 0.00 482.364.00 120.591.00 120.591.00 120.591.00 120.591.00 

16. Бр. прималаца накнаде по уговору о прив. и повременим пословима 1 0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

17. Просечан износ накнаде (15/16) 80000 0.00 160.788.00 40.197.00 40.197.00 40.197.00 40.197.00 

18. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19. Број прималаца наканде по основу осталих уговора  0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20. Просечан износ накнаде (18/19) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21. Накнаде члановима управног одбора 542172 548.862.00 555.552.00 138.888.00 138.888.00 138.888.00 138.888.00 

22. Број чланова управног одбора  5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

23. Наканде члановима надзорног одбора 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

24. Број чланова надзорног одбора 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

25. Превоз запослених на посао и са посла 1387452 583.303.73 1.376.496.00 344.124.00 344.124.00 344.124.00 344.124.00 

26. Дневнице на службеном путу  0 0.00 75.096.00 18.774.00 18.774.00 18.774.00 18.774.00 

27. Накнаде трошкова на службеном путу 64900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

28. Отпремнина за одлазак у пензију 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

29. Број прималаца 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

30. Јубиларне награде 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

31. Број прималаца 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

32. Смештај и исхрана на терену 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

33. Помоћ радницима и породици радника 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

34. Стипендије 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

35. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 125000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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13 Табела: Трошкови запослених 

Р. бр. Трошкови запослених 

План  

01.01-

31.12.2013. 

Процена  

01.01-

31.12.2013. 

План  

01.01-

31.12.2014. 

План 

01.01-

31.03.2014. 

План 

01.04-

30.06.2014. 

План 

01.07-

30.09.2014. 

План  

01.10-

31.12.2014. 

1 Маса БРУТО 1  зарада (зарада са припадајућим порезима и доп на терет зап) 19.813.470.00  13.202.828.68  22466816.16 5.581.748.34 5.609.657.08 5.609.657.08 5.665.753.65 

2 Бр. зап. по кад. Евид. - стање на последњи дан извештајног периода 32 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

3 Накнаде по уговору о делу 260.000.00 291.121.00 1.528.392.00 382.098.00 382.098.00 382.098.00 382.098.00 

4 Број прималаца накнаде по уговору о делу  2 1 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

5 Накнаде по ауторским уговорима 0 0.00 986.601.00 246.650.25 246.650.25 246.650.25 246.650.25 

6 Број прималаца наканде по ауторским уговорима  0 0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

7 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 80000 0.00 482.364.00 120.591.00 120.591.00 120.591.00 120.591.00 

8 Бр. прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пoс 1 0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

9 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 Број прималаца наканде по основу осталих уговора  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 Накнаде члановима управног одбора 542172 548.862.00 555.552.00 138.888.00 138.888.00 138.888.00 138.888.00 

12 Број чланова управног одбора  5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

13 Накнаде члановима скупштине 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 Број чланова скупштине 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 Наканде члановима надзорног одбора 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 Број чланова надзорног одбора 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17 Превоз запослених на посао и са посла 1387452 583.303.73 1.376.496.00 344.124.00 344.124.00 344.124.00 344.124.00 

18 Дневнице на службеном путу  0 0.00 75.096.00 18.774.00 18.774.00 18.774.00 18.774.00 

19 Накнаде трошкова на службеном путу 64900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 Отпремнина за одлазак у пензију 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 Број прималаца 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

22 Јубиларне награде 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

23 Број прималаца 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

24 Смештај и исхрана на терену 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

25 Помоћ радницима и породици радника 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

26 Стипендије 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

27 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 125000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Потреба за стручним образовањем запослених биће присутна и у 2014.години, када ће у складу са Правилником о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених бити донет 
Програм стручног образовања, оспособљавања и усавршавања за наредну годину. Програм ће садржати: 

- облике стручног усавршавања, 
- приоритет и потребе послодавца за појединим облицима стручног усавршавања са образложењем, 
- профил и број запослених који је обухваћен појединим облицима стручног оспособљавања и усавршавања, 
- опште податке о запосленима који су поднели захтеве да се образују, стручно оспособљавају и усавршавају,  
- детаљно образложење за сваког запосленог који је поднео захтев или је одређен одлуком одговорног лица послодавца да се образује, стручно оспособљава и усавршава, 
- облике, врсту образовања, време трајања и  податке о установи у којој се спроводи  образовање, стручно оспособљавање и усавршавање, и потребна финансијска средства за 

реализацију Програма. 
Средства потребна за ове намене су предвиђена у износу од 60.000 динара за покривање трошкова стручног усавршавања, као и 150.000 динара за покривање трошкова похађања 

едукативних курсева и семинара.
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6.2.Динамика запошљавања 
 
У складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему у предузећу 

неће бити нових запошљавања у 2014.години. 
 

Табела 14: Динамика запошљавања у 2014.години 
 

Р.бр. 

Основ 

одлива/пријема 
кадрова 

Број 
запослених 

Р.бр. 

Основ 

одлива/пријема 
кадрова 

Број 
запослених 

Стање на дан 31.12.2013. 

године 
33 

Стање на дан 31.12.2013. 

године 
33 

1. 

Одлив кадрова у 

периоду  

01.01.-31.03.2014. 

0 1. 

Одлив кадрова у 

периоду  

01.07.-30.09.2014. 

0 

2. 

Пријем кадрова у 

периоду  

01.01.-31.03.2014. 

0 2. 

Пријем кадрова у 

периоду  

01.07.-30.09.2014. 

0 

 Стање на дан 

31.03.2014. године 
 

33 

 Стање на дан 

30.09.2014. године 
 

33 

Р.бр. 

Основ 

одлива/пријема 
кадрова 

Број 

запослених 
Р.бр. 

Основ 

одлива/пријема 
кадрова 

Број 

запослених 

Стање на дан 31.03.2014. 

године 
33 

Стање на дан 30.09.2014. 

године 
33 

1. 

Одлив кадрова у 

периоду  

01.04.-30.06.2014. 

0 1. 

Одлив кадрова у 

периоду  

01.10.-31.12.2014. 

0 

2. 

Пријем кадрова у 

периоду  
01.04.-30.06.2014. 

0 2. 

Пријем кадрова у 

периоду  
01.010.-31.12.2014. 

0 

 Стање на дан 

30.06.2014. године 
 

33 

 Стање на дан 

31.12.2014. године 
 

33 

 
 

6.3.Планирана структура запослених у 2014.години 
 
 Табела 15:  Запослени по квалификационој структури 
 
 
 
 
 
 

Ред 
Бр. 

Квалификациона 
структура 

Број запослених 

31.12.2013. 

Број запослених 

31.12.2014. 

1 2 3 4 

1. ВСС 7 7 

2. ВС / / 

3. ВКВ / / 

4. ССС 9 9 

5. КВ 14 14 

6. ПК 3 3 

7. НК / / 

 УКУПНО: 33 33 
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  Табела 16:  Старосна структура запослених 
 

Редни 

број 
Опис 

Број 
запослених 

31.12.2013. 

Број запослених 

31.12.2014. 

1. До 30 година  11 11 

2. 30 до 40 година  13 13 

3. 40 до 50  6 6 

4. 50 до 60  3 3 

5. Преко 60   0 0 

  УКУПНО 33 33 

  Просечна старост  31,2 године  31,2 године 

 
 

Табела 17:  Структура запослених по времену у радном односу 

    
Редни 
број 

Опис 
Број запослених 

31.12.2013. 
Број запослених 

31.12.2014. 

1 До 5 година 8 8 

2 5 до 10 5 5 

3 10 до 15 6 6 

4 15 до 20 6 6 

5 20 до 25 6 6 

6 25 до 30 1 1 

7 30 до 35 1 1 

8 Преко 35 0 0 

  УКУПНО 33 33 

 
Табела 18:  Структура запослених по секторима предузећа у 2014.години 

 

Месец 

Технички сектор Финансијско-
административни 

сектор 

Укупно Депонија Трансфер 

станица 

Јануар 16 9 8 33 

Фебруар 16 9 8 33 

Март 16 9 8 33 

Април 16 9 8 33 

Мај 16 9 8 33 

Јун 16 9 8 33 

Јул 16 9 8 33 

Август 16 9 8 33 

Септембар 16 9 8 33 

Октобар 16 9 8 33 

Новембар 16 9 8 33 

Децембар 16 9 8 33 
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Табела 19: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину 

ИСПЛАТА 

2013. 

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО 

број 

запослених 

маса 

зарада 

просечна 

зарада 

број 

запослених 
маса зарада 

просечна 

зарада 

број 

запослених 
маса зарада 

просечна 

зарада 
број запослених маса зарада просечна зарада 

I 12 706.614.80 58.885 9 625.584,03 69.509 3 81.030.77 27.010 2 223.714.34 111.857.17 

II 12 803.070.40 66.923 9 629.072,60 69.897 3 173.997.80 57.999 2 220.856.20 110.428.10 

III 13 793.346.84 61.027 9 627.799,77 69.756 4 165.547.07 41.387 2 223.467.21 111.733.61 

IV 12 813.472.26 67.789 9 635.824,77 70.647 3 177.647.49 59.216 2 225.831.08 112.915.54 

V 12 801.503.89 66.792 9 644.011,97 71.557 3 157.491.92 52.497 2 227.596.66 113.798.33 

VI 20 1.182.200.99 59.110 9 628.133,07 69.793 11 554.067.92 50.370 2 226.229.40 113.114.70 

VII 21 1.236.589.65 58.885 9 630.605,00 70.067 12 605.984.65 50.499 2 224.714.52 112.357.26 

VIII 21 1.261.265.90 60.060 9 630.024,59 70.003 12 631.241.31 52.603 2 224.587.22 112.293.61 

IX 21 1.264.780.97 60.228 9 630.166,15 70.018 12 634.614.82 52.885 2 224.545.30 112.272.65 

X 21 1.251.196.76 59.581 9 628.591,43 69.843 12 622.605.33 51.884 2 224.193.06 112.096.53 

XI 21 1.282.606.06 61,076 9 633.460,16 70.384 12 646.144,90 54.095 2 225.696.44 112.848.22 

XII 33 1.806.180.16 54.733 9 633.460,16 70.384 24 1.172.720.00 48.863 2 225.596.44 112.798.22 

УКУПНО 219 13.202.829 735.088 108 7.576.734 841.859 111 5.626.094,98 599.309 24 2.697.028 1.348.514 

    
      

  
 ПРОСЕК 18 1.100.236 61,257 9 631.394 70.155 9 468.841 49.942 2 224.752 112.376 

 
 
Табела 20 : Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за  2014. годину 

ПЛАН 2014. 

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО 

број 

запослених 
маса зарада 

просечна 

зарада 

број 

запослених 
маса зарада 

просечна 

зарада 

број 

запослених 
маса зарада 

просечна 

зарада 

број 

запослен

их 

ново 

запослен

и 

маса зарада 
просечна 

зарада 

I 33 1.860.583 56.381 33 1.860.583 56.381,30 0 0 0 2 0 227.729 113864.745 

II 33 1.860.583 56.381 33 1.860.583 56.381,30 0 0 0 2 0 227.729 113864.745 

III 33 1.860.583 56.381 33 1.860.583 56.381,30 0 0 0 2 0 227.729 113864.745 

IV 33 1.869.886 56.663 33 1.869.886 56.663,20 0 0 0 2 0 228.868 114434.050 

V 33 1.869.886 56.663 33 1.869.886 56.663,20 0 0 0 2 0 228.868 114434.050 

VI 33 1.869.886 56.663 33 1.869.886 56.663,20 0 0 0 2 0 228.868 114434.050 

VII 33 1.869.886 56.663 33 1.869.886 56.663,20 0 0 0 2 0 228.868 114434.050 

VIII 33 1.869.886 56.663 33 1.869.886 56.663,20 0 0 0 2 0 228.868 114434.050 

IX 33 1.869.886 56.663 33 1.869.886 56.663,20 0 0 0 2 0 228.868 114434.050 

X 33 1.888.585 57.230 33 1.888.585 57.229,83 0 0 0 2 0 231.157 115578.390 

XI 33 1.888.585 57.230 33 1.888.585 57.229,83 0 0 0 2 0 231.157 115578.390 

XII 33 1.888.585 57.230 33 1.888.585 57.229,83 0 0 0 2 0 231.157 115578.390 

УКУПНО 396 22.466.816 680.813 396 22.466.816 680.813 0 0 0 24 0 2.749.867 1.374.934 

ПРОСЕК 33 1.872.235 56.734 33 1.872.235 56.734 0 0 0 2 0 229.156 114.578 
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Табела 21: Планиране накнаде члановима управног одбора у нето износу у 2014. години 

План 

2014 

Управни одбор/Скупштина Надзорни одбор УКУПНО  

број 

чланова  

маса за 

накнаде 

УО 

просечна 

накнада 

члана УО 

Накнада 

председника 

УО 

Накнада 

заменика 

УО 

УКУПНА 

маса за УО 

број 

чланова  

маса за 

накнаде  

просечна 

накнада 

члана  

накнада 

председника  

накнада 

заменика  

УКУПНА 

маса  

УКУПНО-

број  

УО и НО 

УКУПНО 

маса за  

УО и НО 

I 4 20.000 5000 10000 0 30.000 

 

              

II 4 20.000 5000 10000 0 30.000 

 

              

III 4 20.000 5000 10000 0 30.000 

 

              

IV 4 20.000 5000 10000 0 30.000 

 

              

V 4 20.000 5000 10000 0 30.000 

 

              

VI 4 20.000 5000 10000 0 30.000 

 

              

VII 4 20.000 5000 10000 0 30.000 

 

              

VIII 4 20.000 5000 10000 0 30.000 

 

              

IX 4 20.000 5000 10000 0 30.000 

 

              

X 4 20.000 5000 10000 0 30.000 

 

              

XI 4 20.000 5000 10000 0 30.000 

 

              

XII 4 20.000 5000 10000 0 30.000 

 

              
УКУПНО 48 240.000 60.000 120.000 0 360.000 

 
              

ПРОСЕК 4 20.000 5.000 10.000 0 30.000 
 

              

 
Табела 22: Планиране накнаде члановима управног одбора у бруто износу у 2014. години 

План 

2014 

Управни одбор/Скупштина Надзорни одбор УКУПНО  

број 

чланова  

маса за 

накнаде 

УО 

просечна 

накнада 

члана УО 

Накнада 

председника 

УО 

Накнада 

заменика 

УО 

УКУПНА 

маса за УО 

број 

чланова  

маса за 

накнаде  

просечна 

накнада 

члана  

накнада 

председника  

накнада 

заменика  

УКУПНА 

маса  

УКУПНО-

број  

УО и НО 

УКУПНО 

маса за  

УО и НО 

I 4 30.864 7716 15432 0 46.296                 

II 4 30.864 7716 15432 0 46.296                 

III 4 30.864 7716 15432 0 46.296                 

IV 4 30.864 7716 15432 0 46.296                 

V 4 30.864 7716 15432 0 46.296                 

VI 4 30.864 7716 15432 0 46.296                 

VII 4 30.864 7716 15432 0 46.296                 

VIII 4 30.864 7716 15432 0 46.296                 

IX 4 30.864 7716 15432 0 46.296                 

X 4 30.864 7716 15432 0 46.296                 

XI 4 30.864 7716 15432 0 46.296                 

XII 4 30.864 7716 15432 0 46.296                 

УКУПНО 48 370.368 92.592 185.184 0 555.552                 

ПРОСЕК 4 30.864 7.716 15.432 0 46.296                 
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7. ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

7.1.Буџет капиталних улагања 
  

За планирано вршење услуге пријема, претовара, транспорта и депоновања смећа, ЈКП 
„Срем-Мачва“ Сремска Митровица је потребно да настави и наредних година опремање 
одговарајућим возилима, радним машинама и опремом, како је то започето у претходним 
годинама, али и да планира отплату лизнга и кредита за већ набављену опрему.  

  
Предузеће у складу са својом пословном стратегијом, на основу планираних улагања и 

развоја пословне активности, врши планирање инвестиционих улагања на дужи рок (2014. -
2016.година). 

Капитална улагања реализована у досадашњем периоду су следећа: 
- Набавка радне машине (компактора) за планирање и сабијање отпадана телу 

депоније реализована је путем дугорочног инвестиционог кредита 2012.године, 
- Набавка теретног возила са хидрауличном надградњом и приколицом за превоз 

аброл контејнера реализована је путем дугорочног финансијског лизинга 
2012.године. 

 
Предузеће планира даља капитална улагања у опрему, пре свега имајући у виду 

опремање објеката управне зграде на депонији и управне зграде на трансфер станици, а потом 
и набавку потребних радних машина и теретних и путничких возила. 

  
У следећим табелама приказане су потребне инвестиције у набавци машина и опреме 

током 2013.године:
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Табела 23: Буџет капиталних улагања у периоду 2014.-2016. године  
 

Приор
итет 

Назив капиталног пројекта/ 
Структура финансирања 

Година 
почетка 

финансирања 
пројекта 

Година 
завршетка 

финансирања 
пројекта 

Укупна 
вредност 
пројекта 

Реализ. 
закључно са 
31.12.2012. 

год. 

2013 2014 2015 2016 
Након   
2016 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

1.  Набавка компактора  2012. 2018.  24.500.000 0 4.200.000 6.552.000 6.380.000 5.760.000 1.608.000 

  Сопствена средства       
      

  Позајмљена средства       0 4.200.000 6.552.000 6.380.000 5.760.000 1.608.000 

  Средства Буџета РС (по контима)       
      

2. 
 Набавка теретног возила са 
приколицом 

 2012. 2019.  15.100.000  236.000 2.924.000 3.030.000 3.150.000 3.260.000 2.610.000 

 
Сопствена средства       

      

 
Позајмљена средства       236.000 2.928.000 3.030.000 3.150.000 3.260.000 2.610.000 

 
Средства Буџета РС (по контима)       

      
3.  Набавка 2 путничка возила  2014. 2018.  3.000.000  0 0 1.060.000 490.000 490.000 960.000 

  Сопствена средства       
  

570.000 
   

  Позајмљена средства       
  

490.000 490.000 490.000 960.000 

  Средства Буџета РС (по контима)       
      

4. 
 Набавка теретног (pick-up) 
возила 

 2014. 2018.  1.500.000  0 
 

540.000 245.000 245.000 470.000 

  Сопствена средства       
  

295.000 
   

  Позајмљена средства       
  

245.000 245.000 245.000 470.000 

  Средства Буџета РС (по контима)       
      

5. 
 Набавка трактора са 
приколицом и прикључним 
уређајима 

 2014. 2018.  9.800.000  0 0 3.500.000 1.500.000 1.500.000 3.400.000 

  Сопствена средства       
  

2.000.000 
   

  Позајмљена средства       
  

1.500.000 1.500.000 1.500.000 3.400.000 

  Средства Буџета РС (по контима)       
      

6.  Набавка булдозера  2015. 2019.  27.500.000  0 0 0 10.500.000 4.250.000 12.750.000 

 
Сопствена средства       

   
6.250.000 

  

 
Позајмљена средства       

   
4.250.000 4.250.000 12.750.000 

 
Средства Буџета РС (по контима)       
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7.2.План инвестиција 

 
 План инвестиција у 2014.години садржи податке и назив за сваку инвестициону 
набавку која ће се реализовати, планирану динамику реализације, укупно потребна 
финансијска средства за реализацију и начин обезбеђивања средстава. 
 
 
Табела 24:  План инвестиција у 2014.години 
 
Ред.

бр. 

Назив Опис Динамика 

реализације 

Процењена 

вредност 
(РСД) 

Начин 

обезбеђења 
средстава 

1. 
Канцеларијски 
намештај 

Потребан за 

опремање управне 
зграде депоније и 

трансфер станице 
(нови објекти) 

Јануар – март 

2014. 
1.500.000 

Субвенција 

оснивача 

2. 
Рачунарска 
опрема 

Потребан за 

опремање свих 
канцеларија 

управне зграде 

депоније и 
трансфер станице 

(нови објекти) 

Јануар 2014. 380.000 
Субвенција 
оснивача 

3. 
Лабораторијска 
опрема 

Потребна за 

опремање 

депонијске 
лабораторије 

Јануар – март 

2014. 
700.000 

Субвенција 

оснивача 

4. 
Путничка 
возила 2 ком. 

Потребна за 

транспорт 
запослених 

Јануар – март 
2014. 

3.000.000 

Финансијски 

лизинг 
(учешће из 

субвенције 
оснивача) 

5. 
Теретно возило 
(pick-up) 

Потребно за 

транспорт 
запослених и 

превоз терета 

Јануар – март 

2014. 
1.500.000 

Финансијски 

лизинг 
(учешће из 

субвенције 
оснивача) 

6. 

Трактор са 
приколицом и 
прикључним 
уређајима 

Потребно за 

манипулативне 
потребе на 

депонији 
(снабдевање 

горивом, чишћење 

снега, кошење...) 

Јануар – март 
2014. 

9.800.000 

Финансијски 
лизинг 

(учешће из 
субвенције 

оснивача) 

Укупно: 16.880.000  
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8. ЗАДУЖЕНОСТ 
 

Табела 25: План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2014. години по кредиторима 

МЕСЕЦ ОПИС 
КОЛАТЕРЛА - 

СРЕДСТВА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ 
ОБАВЕЗА  

У 2014. ГОДИНИ  

РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА  

У 2014. ГОДИНИ  

      Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно 

31.12.2013. 

hipo banka компактор 5333 1219 6552 5333 1219 6552 

intesa камион 2069 91 2160 2069 91 2160 

intesa приколица 411 458 869 411 458 869 

31.03.2014. 

hipo banka компактор 1333.25 304.75 1638 1333.25 304.75 1638 

intesa камион 517.25 22.75 540 517.25 22.75 540 

intesa приколица 129.31 114.5 243.8125 129.31 114.5 243.8125 

intesa аутомобили 90 43 133 90 43 133 

intesa трактор 278 26 304 278 26 304 

intesa теретно возило 45 21 66 45 21 66 

30.06.2014. 

hipo banka компактор 1333.25 304.75 1638 1333.25 304.75 1638 

intesa камион 517.25 22.75 540 517.25 22.75 540 

intesa приколица 129.31 114.5 243.8125 129.31 114.5 243.8125 

intesa трактор 278 26 304 278 26 304 

intesa аутомобили 90 43 133 90 43 133 

intesa теретно возило 45 21 66 45 21 66 

30.09.2014. 

hipo banka компактор 1333.25 304.75 1638 1333.25 304.75 1638 

intesa камион 517.25 22.75 540 517.25 22.75 540 

intesa приколица 129.31 114.5 243.8125 129.31 114.5 243.8125 

intesa аутомобили 90 43 133 90 43 133 

intesa трактор 278 26 304 278 26 304 

intesa теретно возило 45 21 66 45 21 66 

31.12.2014. 

hipo banka компактор 1333.25 304.75 1638 1333.25 304.75 1638 

intesa камион 517.25 22.75 540 517.25 22.75 540 

intesa приколица 129.31 114.5 243.8125 129.31 114.5 243.8125 

intesa аутомобили 90 43 133 90 43 133 

intesa трактор 278 26 304 278 26 304 

intesa теретно возило 45 21 66 45 21 66 
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Табела 26: Стање задужености, наплаћена потраживања и неизмирене обавезе у 2014. (квартална пројекција)  
 

Р. 

бр. 

  

СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. 

ГОДИНЕ 

СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. 

ГОДИНЕ 

СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. 

ГОДИНЕ 

СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. 

ГОДИНЕ 

СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. 

ГОДИНЕ 

Ненаплаћена  

потражив.  

(конто 20 - 24, 

27) 

Неизмирене  

обавезе  

(конто 43-46) 

Ненаплаћена  

потражив.  

(конто 20 - 

24, 27) 

Неизмирене  

обавезе  

(конто 43-46) 

Ненаплаћена  

потражив.  

(конто 20 - 24, 

27) 

Неизмирене  

обавезе  

(конто 43-46) 

Ненаплаћена  

потражив.  

(конто 20 - 

24, 27) 

Неизмирене  

обавезе  

(конто 43-

46) 

Ненаплаћена  

потражив.  

(конто 20 - 

24, 27) 

Неизмирене  

обавезе  

(конто 43-46) 

1. Физичка лица 0 0 5.000 0 10.000 0 15.000 0 30.000 0 

2. 
Привредни 

субјекти 
0 331.000 1.000.000 100.000 2.000.000 200.000 3.000.000 300.000 4.000.000 500.000 

3. 

Привредна 

друштва са 

већинским 

државним 

власништвом 

0 0 30.000 5.000 50.000 10.000 75.000 10.000 100.000 20.000 

4. 

Државни органи 

и органи локалне 

власти 

0 0 1.400.000 0 1.410.000 0 1.420.000 0 1.429.000 0 

5. 

Установе 

(здравство,образ

овање,култура...) 

0 0 10.000 0 20.000 0 30.000 0 50.000 0 

6. Остало 0 0 1.000 1.000 5.000 5.000 15.000 5.000 15.000 5.000 

  УКУПНО 0 331.000 2.446.000 106.000 3.495.000 215.000 4.550.000 315.000 5.624.000 525.000 
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9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И 

РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО 
ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 
 

Предузеће ће у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.116/08 и 
50/09) и пратећим подзаконским актима донети План набавки за 2014.годину. 

Јавне набавке ће бити организоване у оквиру јавних набавки добара и јавних 
набавки услуга, док за јавним набавкама радова у 2014.години неће бити потребе због тога 
што су сви изграђени објекти регионалног система за управљање отпадом нови. Уколико се 
током експлоатације објеката и опреме у 2014.години укаже потреба за извођењем 
одређених врста радова, они ће бити реализовани кроз гаранцијско одржавање од стране 
извођача радова који су изградили регионални систем за управљање отпадом. 

 
Предузеће у 2014.години нече имати потребе за реализовањем инвестиционих 

захвата на одржавању објеката, опреме и уређаја из разлога што су они нови и такве врсте 
захвата још нису потребне. 

 
За разлику од инвестиционог одржавања, текуће (корективно) одржавање ће бити 

неопходно планирати на изграђеним грађевинским објекатима, инсталисаној опреми и 
уређајима, набављеним возилма и радним машинама, односно оним возилима чија ће се 
набавка реализовати током 2014.године. 

У циљу што јаснијег приказа, назив и опис активности на текућем одржавању са 
планираним трошковима дате су у следећој табели: 

 
Табела 27: План текућег одржавања у 2014.години 
 

Р.бр. Назив Опис 
Планирани 

трошкови (РСД) 

1. 
Одржавање путничких и 
теретних возила 

Вршење редовних сервиса 
у гарантном року, замена 

неопходних делова 
150.000 

2. 
Одржавање радних машина 
(компактор, трактор) 

Вршење редовних сервиса 
у гарантном року, замена 

неопходних делова 
150.000 

3. 
Одржавање електро опреме 
и инсталација 

Корективно одржавање код 
мањих кварова, замене 
неопходних делова 

210.000 

4. 
Одржавање машинске 
опреме и уређаја 

Корективно одржавање код 
мањих кварова, замене 
неопходних делова 

130.000 

5. 
Одржавање рачунарске 
опреме 

Корективно одржавање код 
мањих кварова, замене 
неопходних делова 

150.000 

6. 
Одржавање грађевинских 
објеката 

Корективно одржавање код 
мањих кварова, извођење 
недостајућих грађ.радова 

180.000 

УКУПНО: 970.000 
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Табела 28: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности 
 

редни број ПОЗИЦИЈА 
Реализација у 
2013. години 

Планирано за 
2014. годину 

План за први  
квартал 2014. 

План за други  
квартал 2014. 

План за трећи  
квартал 2014. 

План за четврти  
квартал 2014. 

  Добра 

1. Резервни делови 0 650.000 0 150.000 150.000 350.000 

2. ХТЗ опрема 0 480.000 250.000 200.000 30.000 0 

3. Гориво и мазиво 0 11.740.000 2.600.000 2.850.000 3.150.000 3.140.000 

4.  Канцеларијски намештај 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 

5.  Лабораторијска опрема 0 700.000 700.000 0 0 0 

6.  Путничка возила 0 1.060.000 690.000 125.000 125.000 120.000 

7.  Теретно возило 0 540.000 330.000 70.000 70.000 70.000 

8. 
 Трактор са приколицом и 
прикључним уређајима 

0 3.500.000 2.240.000 420.000 420.000 420.000 

  Услуге 

11.  Транспортне услуге 0 1.250.000 300.000 300.000 310.000 315.000 

12. 
 Услуга изнајмљивања радних 
машина 0 1.650.000 400.000 400.000 420.000 430.000 

13.  Промотивне активности 0 460.000 200.000 100.000 80.000 80.000 

14.  Услуге анализе и мониторинга 0 750.000 150.000 200.000 200.000 200.000 

15.  Осигурање имовине и запослених 0 1.450.000 350.000 350.000 350.000 400.000 
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Табела 29: Средства за посебне намене у 2014.години 
 

Р.бр. Позиција 
Реализација у  
2013. Години 

Планирано за  
2014. Годину 

План за први  
квартал 2014. 

План за други  
квартал 2014. 

План за трећи  
квартал 2014. 

План за четврти  
квартал 2014. 

1. Спонзорство             

2. Донације 
 

          

3. 
Хуманитарне 
активности 

            

4. Спортске активности             

5. Репрезентација 90.000 460.000.00 115.000.00 115.000.00 115.000.00 115.000.00 

6. Реклама и пропаганда 10.000 300.000.00 75.000.00 75.000.00 75.000.00 75.000.00 

7. Остало             
 

Табела 30. Програм коришћења буџетске помоћи за 2014.годину 

МЕСЕЦ 2014. 

РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА   

БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
БУЏЕТ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА   

Набавка 2 путничка 
возила 

Набавка 1 теретног 
возила 

Набавка трактора са 
приколицом и прикључним 

уређајима 

Отплата 
месечних 
ануитета 

дугорочног 
кредита  

Отплата месечних 
ануитета кредита  

Отплата 
месечних 
ануитета 
лизинга 
камиона  

I 0 0 0 560.000 0 252.430 

II 570.000 295.000 2.000.000 550.000 0 252.430 

III 49.000 24.500 150.000 560.000 0 252.430 

IV 49.000 24.500 150.000 550.000 0 252.430 

V 49.000 24.500 150.000 545.000 0 252.430 

VI 49.000 24.500 150.000 545.000 0 252.430 

VII 49.000 24.500 150.000 545.000 0 252.430 

VIII 49.000 24.500 150.000 545.000 0 252.430 

IX 49.000 24.500 150.000 500.000 0 252.430 

X 49.000 24.500 150.000 0 540.000 252.430 

XI 49.000 24.500 150.000 0 537.000 252.430 

XII 49.000 24.500 150.000 0 212.680 252.430 

УКУПНО 1.060.000 540.000 3.500.000 4.900.000 1.289.680 3.029.160 

1. ''Јавно предузеће које користи или намерава да користи било који облик буџетске помоћи  (субвенцију, гаранцију или другу врсту помоћи ) дужно 
је да предложи  посебан  програм који садржи програм коришћења  помоћ, са временски ограниченом и мерљивом динамиком повећања 
ефикасности и унутрашњих промена које ће довести јавно предузеће у позицију да може да послује без ових облика помоћи или уз њихово 
смањење.'' Члан 50. (Закона о јавним предузећима , Сл. Гласник РС, бр. 119/2012). 
2.Средства буџетске помоћи се планирају из буџета  Града и  буџета Републике Србије. 

   3. Свако предузеће табелу прилагођава својим специфичностима. 

   4.Средства за приправнике по програму Града, планирати са доприносима послодавцу. 
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10. ЦЕНЕ 
 
 Предузеће ће сопствене приходе у 2014.години остваривати: 

- наплатом накнаде за одлагање отпада од надлежних локалних комуналних 
предузећа, задужених за делатност сакупљања чврстог комуналног отпада на 
територији оснивача, и 

- наплатом накнаде за одлагање отпада од других правних и физичких лица. 
 

 Висина накнаде за одлагање отпада, која ће се наплаћивати од локалних 
комуналних предузећа, утврђена је у овом Програму пословања предузећа.  
 Накнаде за депоновање од осталих правних лица и физичких лица, као и за 
различите врсте отпада које се могу депоновати, а немају карактеристике комуналног 
отпада (грађевински шут, зелени отпад, кабасти отпад и слично), биће утврђене 
ценовником услуга ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица, који ће донети Управни одбор 
предузећа, а сагласност на његову примену ће дати оснивачи. Накнада за одлагање отпада 
садржаће укалкулисане укупне оперативне трошкове рада предузећа на депоновања 
отпада и трошкове амортизације објеката и опреме. Усвајање и примена ценовника услуга, 
као и фактурисање услуге одлагања отпада, предиђа се након званичног отпочињања 
вршења услуге депоновања. 
 Због увођења нове накнаде која ће третирати искључиво трошкове депоновања 
комуналног отпада и која до сада није наплаћивана од грађана кроз рачуне за комуналну 
услугу које су им испостављала локална комунална предузећа у Сремској Митровици и 
Шапцу, у 2013.години цена депоновања неће обухватити трошкове санације постојеће 
несанитарне депоније у Сремској Митровици, трошкове накнадне санације и рекултивације 
попуњених ћелија регионалне депоније, као и инвестиционе трошкове на отварању нових 
ћелија. Цена депоновања, која ће обухватити све наведене трошкове, имаће динамику 
постепеног увећања током следећих десет година, колико се очекује да ће бити рок 
трајања новоизграђене депонијске касете. 
  
 Калкулација висине накнаде за депоновање извршена је на основу свих 
укупних трошкова који оптерећују пословање предузећа и предвиђене количине отпада 
која ће се депоновати током 2014.године у процењеном износу од 54.000 тона. Пословни 
расходи предузећа узимају у обзир трошкове материјала у износу од 16.120.000 динара, 
трошкове зарада у износу од 31.492.878 динара, трошкове производних услуга у износу од 
5.795.000 динара, нематеријалне трошкове у износу од 3.790.000 динара и трошкове 
амортизације у износу од 43.687.000 динара.  
 Калкулативна цена накнаде за 2014.годину изведена је на основу наведених 
трошкова пословања и процењене количине отпада. Локалне самопураве Шапца и Сремске 
Митровице су код закључења Споразума о изградњи, управљању и коришћењу 
регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама града 
Шапца и града Сремске Митровице се усагласили да је потребно постепено омогућавање 
усклађивање цена комуналних услуга прикупљања, одношења и депоновања чврстог 
комуналног отпада до достизања нивоа када ће бити омогућено покривање свих трошкова 
пословања, а пре свега трошкова амортизације, који у првој години пословања имају 
највеће учешће. Овак приступ постепеног достизања економске цене одлагања отпада је 
прихватљив и са тачке грађана – корисника комуналне услуге, који ће морати прихватити 
постепено повећање цена на својим рачунима због увођења потпуно нове услуге – 
санитарног и еколошки најприхватљивијег одлагања и третирања отпада. 
 Према извршеним проценама количина смећа које се годишње депонују на 
несанитарним депонијама Шапца и Сремске Митровице, као и планираним годишњим 
повећањима током периода од наредних 10 година, а посебно узимајући у обзир 
предвиђене пројекције раста цена комуналних услуга од 5,5% у 2014.години, утврђује се 
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износ накнаде за депоновање за 2013.годину бити у висини од 1.688,00 динара (без 
обрачунатог ПДВ-а, који за комуналне услуге износи 8%) по тони депонованог отпада.  
 Уколико се узме у обзир да је просечна количина смећа коју производе 
становништво овог региона око 1,2 килограма дневно, долази се до тога да ће цена 
депоновања, прерачуната по члану домаћинства, износити за 2014.годину око 60 динара 
месечно, без обрачунатог ПДВ-а. 
 

 
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 
 
  
 У предузећу ће се ради доброг управљања ризицима израдити План управљања 
ризицима који ће обухватити компоненте управљања ризиком предузећа састављене од 
интерног окружења,од постављених циљева,идентификације догађаја,процене 
ризика.Компоненте управљања ризиком предузећа ЈКП Срем-Мачве састављене су од 
реакције на ризик, контролне активности,информације и комуникације,као и надзора.  
 
     Фазе управљања ризиком предузећа ЈКП Срем-Мачве се састоје од : 

 анализе пословне активности, 
 идентификације ризикаанализе ризика, 
 одређивање реакције на ризик, 
 праћење ризика, 

 извештавање о ризику. 
 

     Анализа пословне активности обухвата познавање основних пословних процеса 
рада у предузећу у оквиру послова депоновања комуналног отпада на тело депоније ,као и 
рада трансфер станице Шабац.Идентификација и опис ризика обухвата познавање 
организације предузећа,тржишта на којем предузеће  послује,правног окружења, ЈКП Срем 
-Мачва као регионално предузеће са два града оснивача Сремске Митровице и 
Шапца.Познавањем стратешких и оперативних циљева предузећа везаних за одлагање 
комуналног отпада дефинишу се и опасности  и претње повезане са постизањем тих 
циљева.Ризици  ће се у оквиру програма дефинисати коришћењем методе упитника,SWOT 
анализе,прављењем матрице ризика,самооцењивањем.Употребљава се листа 
идентификованих ризика као основа за вредновање ризика.Ризици се одређују према 
захтевима корисника депоније и корисника трансфер станице,одређена су пословна 
очекивања и рокови,као и буџет ,који је исказан посебно приказан у финансијском плану. 
  

 
 
 
 
 
 

Председник УО ЈКП  „Срем-Мачва“ 
Сремска Митровица 
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Зоран Матић, дипл.ецц. 
 
 


